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Таблица I. Списък на абревиатурите и тяхното значение
Абревиатура Значение
m/s
Метра в секунда
АД
Акционерно дружество
АПДП - ГП
Амбулатория за първична дентална помощ – групова практика
АПДП - ИП
Амбулатория за първична дентална помощ – индивидуална практика
АПМП - ГП
Амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика
АПМП - ИП
Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика
АСДП - ИП
Амбулатория за специализирана дентална помощ – индивидуална практика
АСМП - ГП
Амбулатория за специализирана медицинска помощ – групова практика
АСМП - ИП
Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика
БДИБР
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
БКТП
Бетонни комплектни трансформаторни постове
БТК
Българска телекомуникационна компания
ВЕИ
Възобновяеми енергийни източници
ВиК
Водоснабдяване и канализация
ВС
Високоволтова станция
ДКЦ
Диагностично-консултативен център
ДЦ
Дентален център
ЕООД
Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕТ
Едноличен търговец
ж.к.
Жилищен квартал
ЗБР
Закон за биологичното разнообразие
ЗГ
Закона за горите
ЗЗ
Защитена зона
ЗЗТ
Закон за защитените територии
ЗМ
Защитена местност
ЗТ
Защитена територия
ЗУТ
Закон за устройство на територията
кв.
Квартал
КЕИ
Кладенец
КЕЦ
Клиентски енергоцентър
КИ
Кладенец
КН
Културно наследство
МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение
МДЛ
Медико-диагностична лаборатория
МДЦ
Медико-дентален център
МДЦ
Медико-диагностичен център
МИ
Министерство на икономиката
МИЕТ
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
МОН
Министерство на образованието и науката
МОПТ
Масов обществен градски транспорт
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС
Министерски съвет
МС
Метеорологична станция
МТЛ
Медико-техническа лаборатория
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МТП
МЦ
НЕК
НИМХ
НСИ
НФООС
НЧ
ОДЗ
ОДК
ООД
ОП
ОПР
ОПРР
ОУ
ОУП
ОУПО
ПЗ
ПИ
ПС
ПУП
РЗИ
РЗПРН
РИМ
РП
РПС
РРТС
СМВТ/ИВТ/
СОЗ
СОИ
СОУ
СПН
СУ
ТЕЦ
ТИЦ
ТП
ТСБ
УПИ
ФПЧ
ФтЕЦ
ЦГЧ
ЦДГ

Мачтов трафопост
Медицински център
Национална електрическа компания
Национален институт по метеорология и хидрология
Национален статистически институт
Национален фонд за опазване на околната среда
Народно читалище
Обединено детско заведение
Общински детски комплекс
Дружество с ограничена отговорност
Общинско предприятие
Общински план за развитие
Оперативна програма регионално развитие
Основно училище
Общ устройствен план
Общ устройствен план община
Природна забележителност
Поземлен имот
Помпена станция
Подробен устройствен план
Регионална здравна инспекция
Райони със значителен потенциален риск от наводнения
Регионален исторически музей
Радио предавателя
Радиопредавателна станция
Ретранслатор
Силно модифицирани и изкуствени водни тела
Санитарно-охранителна зона
Сероочистваща инсталация
Средно общообразователно училище
Специфични правила и нормативи
Спортно училище
Топлоелектрическа централа
Туристически информационен център
Трансформаторни постове
Териториално статистическо бюро
Урегулиран поземлен имот
Фини прахови частици
Фотоволтаична електроцентрала
Централна градска част
Целодневна детска градина
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I.

Анализ на съществуващото положение

1 Въведение
1.1 Мотиви за разработване на ОУП на община Гълъбово
Разработката на Проект на общ устройствен план на Община Гълъбово е възложена с Договор
сключен между „ФОР КАБАНО“ ДЗЗД и Община Гълъбово на №123/21.11.2017.
Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите предпоставки
за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на териториални приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално – устройствена основа за реализация на инвестиционните програми и намерения на Общината и инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за цялостното подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености и ресурси на територията.
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и действащи
стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен потенциал – човешки,
инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се обосновава с прилагането на по-високи
стандарти за различните функционални системи и устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент
на спортния и културно – историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.
Същите следва да бъдат доказани и утвърдени с анализи и прогнози, свързани с изработването
на нов Общ устройствен план на общината.
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално значение,
а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие
на общината.
В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени настъпили
в социално – икономическите условия през последните години, възниква необходимост от прилагане
на качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:
•
качествено нови условия в развитието на различните видове среди - нормативно – правна,
икономическа, социална, информационна, устройствена;
•
равнопоставеност във формите на собственост;
•
различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с използване на пазарните
критерии за търсенето и прилагането;
•
възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на интересите на всички
участници в устройствения процес.
Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране
на конкретните проекти и програми по линия на Националните оперативни програми и други финансови инструменти. Едно от основните изисквания за ползване на ресурсите по финансовия инструмент
JESSICA (Съвместно европейско подпомагане за устойчиво развитие на градските ареали) – инициатива
на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа и
др. п. – е наличието на актуален общ устройствен план. Аналогични изисквания съществуват и по отношение на проекти, свързани с градското развитие, финансирани по Оперативна програма “Регионално
развитие”.
1.2 Планова основа за разработване на ОУП на община Гълъбово
Настоящия документ на ОУП на община Гълъбово се разработва за първи път в обхвата на цялата
община. При създаването на плана са взети предвид предвижданията на редица стратегически и
устройствени документи на по-високи административни нива или разработени специално за нуждите
на община Гълъбово. Тези документи са както следва:
• Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025г.;
• Регионален план за развитие на Югоизточен регион на планиране (ниво 2) 2014-2020г.;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020г.;
Общински план за развитие на община Гълъбово 2014-2020г.;
Програма за управление на отпадъците 2010-2020г.;
Краткосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници
за периода 2017-2020г.;
Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2018г.;
Програма за управление на Община Гълъбово 2015 -2019г.;
План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021г.;
План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021г.;
Горскостопански план 2016г. за горски територии държавна собственост и за горите общинска
собственост на община Гълъбово;
Актуални регулационни планове на всички населени места в община Гълъбово;
Актуален кадастър на възстановената собственост и влезли в сила кадастрални карти в землищата на отделни населени места (ТЕЦ ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 ЕООД, ТЕЦ Брикел, Контур Глобал
Марица Изток 3 АД, Завод на Кнауф, Сгуроотвали на ЕЙ и ЕС Марица Изток 1 ЕООД и Сгуроотвал
на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД);
Списък на одобрените и допуснати ПУП на територията на общината и инвестиционни намерения на община Гълъбово за развитие на територията;
3 броя СПУП за обекти с национално значение на Мини Марица Изток ЕАД – Рудник „Трояново3“, инвестиционни намерения до 2050 година, инженерни мрежи, минни дейности и др.
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2 Регионални проблеми
2.1 Пространствени проблеми
В общината има ясно изявени 3 оси на развитие формирани от „напластяването“ на множество
природо-географски дадености, транспортно-комуникационни, инженерно-технически и културни
фактори. Тези оси са както следва:
• „Север-юг 1“ – Нова Загора-Раднево-Гълъбово-Симеоновград-Харманли – оста е формирана по протежение на третокласен път III-554. Опорна точка на територията на общината
е гр. Гълъбово. Тази ос се характеризира със следните фактори:
o Автомобилен път - третокласен път III-554;
o 83 железопътна линия Нова Загора – Симеоновград;
o Електропроводи високо напрежение (ВЛ 400 kV "Бъдеще", ВЛ 220 kV "Сила Светлина", ВЛ 110 kV "Малево - Пясъчево", ВЛ 110 kV "Тракция - База", ВЛ 110 kV
"Константиново") и средно напрежение;
o Водопроводна мрежа за питейни води;
o р. Сазлийка, земеделските и горски масиви западно от оста;
• „Север-юг 2“ - Нова Загора-Новоселец-Мъдрец-Главан-Свиленград – оста е формирана по
протежение на второкласен път II-55. Опорни точки на територията на общината са с.
Мъдрец и с. Главан. Тази ос се характеризира със следните фактори:
o Автомобилен път - второкласен път II-55;
o Електропроводи високо напрежение (части от ВЛ 220 kV "Овчарица" и ВЛ 400 kV
"Одрин - Сакар") и средно напрежение;
o Водопроводна мрежа за питейни води;
o Земеделските и горски масиви източно от оста;
• „Изток-запад“ – Стара Загора-Гълъбово-Мъдрец-Тополовград-Лесово – оста е формирана
по протежение на третокласен път III-5031 и III-5504. Опорни точки на територията на общината са гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Мъдрец. Тази ос се характеризира със следните
фактори:
o Автомобилни пътища - третокласен път III-5031 и III-5504;
o Индустриална железопътна линия до ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД;
o Урбанизационни структури от с. Разделна - гр. Гълъбово – с. Обручище, с.
Медникарово, с. Искрица и с. Мъдрец.
o Електропроизводителните структури на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД, ТЕЦ
„Брикел“ ЕАД, брикетна фабрика на „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Контур Глобал Марица
Изток 3“ АД, Насипище Медникарово;
o Електропроводи високо напрежение (ВЛ 400 kV "Хеброс", ВЛ 400 kV "Бъдеще", ВЛ
400 kV "Мъдрец", ВЛ 220 kV "Тракия", ВЛ 220 kV "Румелия", ВЛ 110 kV "Сазлийка")
и средно напрежение;
o Водопроводна мрежа за питейни води;
o Разпределително газопроводно трасе;
o р. Соколица, земеделските и горски масиви около нея;
Описаните оси „разсичат“ концесионната площ за добив на полезни изкопаеми на територията
на общината, поради което са обособени и развити съществуващите Рудник „Трояново-3“, Рудник
„Трояново-1“, три сгуроотвала, насипища и депа.
На територията на общината е налице равномерно разположение на урбанизираните структури,
но миннодобивните и електропроизводителните структури и терени заемат огромна част от останалата
част от територията ограничават възможностите за развитие на населените места.
Факторът „сложен релеф“ е изявен в най-югоизточните части в землището на с. Главан, докато
в останалата част от общината се наблюдават благоприятни релефни дадености.
2.2 Икономически проблеми
Отчетените стойности на основните икономически показатели през 2016 г. отреждат на вторичния
сектор първо място в структурата на местната икономика. Водещо място заема сектор D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, в който през разглежданата година се произвеждат 88,1% /1 187 358 хил. лв./ от продукцията и се реализират 83,2% /1
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124 857 хил. лв./ от нетните приходи от продажби на местно ниво. Оборотът на нефинансовите предприятия в сектор D през 2016 г. е на стойност 1 125 275 хил. лв., равняващи се на 83,1% от оборота на
нефинансовите предприятия на общинско ниво. В този сектор са заети 45% от работещите в общината,
което създава следните рискови предпоставки: зависимост от външни фактори и националната политика за местното население.
На следващо място в структурата на местната икономика се нарежда третичният сектор, отличаващ се с водеща роля на сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. През 2016 г. в
сектор G функционират 39,0% /152 бр./ от нефинансовите предприятия в община Гълъбово /първо
място в общинската икономика/, реализиращи 6,4% /86 029 хил. лв./ от нетните приходи от продажби
/второ място в структурата на местната икономика/. През посочената година сектор G заема второ място
по размер на оборота сред секторите по КИД-2008 – дял от 6,4% /86 072 хил. лв./ от оборота на
нефинансовите предприятия в общината;
Последно място в структурата на местната икономика заема първичният сектор. През 2016 г. в
сектор А – „Селско, горско и рибно стопанство“ функционират 9,0% /35 бр./ от нефинансовите предприятия в общината, произвеждащи 1,0% /13 221 хил. лв./ от продукцията и реализиращи 1,0% /13 711
хил. лв./ от нетните приходи от продажби в нефинансовия сектор на общинско ниво.
В общината се наблюдава голям дял (52,6%) на икономическа неактивно население на 15 и повече навършени години, съпоставено с областното ниво (48,0%), като 7 от 10 от икономически неактивните са пенсионери.
Наблюдава се значителна безработица (2014 – 10,8%) обособена от съществена част младежка
безработица и от лица с начално или с по-ниска степен на образование.
2.3 Социални проблеми
Основен социален проблем на територията на общината е намаляването на населението. В исторически аспект е налице тенденция на редуцирането му от 23 038 души през 1965 до 12109 през 2016
година, което бележи спад с 48% за период от 51 години.
За последните 17 години (2000-2016 година) общината се е редуцирала с 4827 души или 29% при
базова 2000-та, 21% при базова 1965-та. Водещ фактор за намаляването на населението след 2000-та
година е негативния естествен прираст, формиращ 4/5-ти от него (механичния едва 1/5-та). Отрицателните стойности на този показател са двойно по-големи от тези в областта и държавата като цяло, а причините са:
• 1 раждане към 3 смъртни случая обобщават средното демографско регенериране на територията на общината от 2000-та година насам;
• От 2004 година се наблюдава тревожна и крайно задълбочаваща се тенденция на увеличаване
на извънбрачните деца, които достига съотношение 8 към 2 (брачни) от 10 родени деца (през
2016 година).
• През 2016 година е налице трикратно увеличаване на броя раждания при възраст на майката
над 30 годишна възраст, съпоставено с 2000-та година. Също така това е съпроводено с дългосрочна тенденция за увеличаване възрастта на майката.
2.4 Културни проблеми
Общината е хомогенна по етнически и религиозен състав, с което не се предполага и наличие на
социално-културни различия между отделни групи. Налице е изключително добра обезпеченост на
религиозни обекти, в 9 от 11 населени места, както и културните такива, представени от читалищата, в
10 от 11 населени места.
Доброто покрие се нуждае и от по-големи усилия за поддържането на сградния фонд на всички
тези обекти:
• Необходимо е извършване на ремонтни дейности за сградите в селата Обручище, кв. Митьо
Станев, Мусачево, Главан и Помощник;
• Сградите на църквите в селата Обручище и Мусачево се нуждаят от ремонт.
В общината не се подържа ГИС база данни на всички обекти на недвижимото културно наследство, както за тяхното състояние, мерки за защита и социализиране и валоризиране. Ключово за експонирането на богатото културно наследство на общината биха могли да бъдат читалищата с тяхната добро покритие и мултифункционално значение.
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2.5

Екологични проблеми
В екологичен аспект се наблюдават редица проблеми, които основно касаят два компонента на
околната среда:
• Води
o В общината няма изградени и функциониращи пречиствателни станции в нито едно от
населените места и най-вече в общинския център, където е съсредоточено 2/3-ти от населението на общината и единственото с канализационна мрежа;
o Това поставя под риск състоянието на повърхностните водни тела и в резултат химическото състояние е предимно умерено в р. Сазлийка и р. Соколица до с. Мъдрец, а след
него става и лошо;
o Наличието на множество повърхностни водни тела (5), множеството им притоци, язовири и микроязовири (39) създава риск от наводнение в гр. Гълъбово, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Искрица и с. Мъдрец.
• Въздух
o Безспорно е значението на добиването на полезни изкопаеми и производството на
електроенергия на местно ниво в национален мащаб и въпреки значителни инвестиции
свързани с подобряване на системите за пречистване на отделяните в атмосферата
вредни вещества са налице следните проблеми:
 Средномесечно по 9 превишавания на нивата на серен диоксид в атмосфера за
периода юни 2018 година – май 2016 година отчетени от пунктът за мониторинг
в град Гълъбово по данни на РИОСВ Стара Загора;
Фиг. 2.5.1. Брой превишения по месеци по показател серен диоксид отчетени от
пунктът за мониторинг в град Гълъбово

2.6

Източник: http://www.stz.riew.e-gov.bg/Mesechen_monitoring_na_atmosferniya_
vyzduh-c197
 По данни на РЗИ Стара Загора в общината през 2016 година при децата в структурата на заболеваемостта е водеща респираторната патология. От общо 404 хоспитализирани пациенти – деца (0-17 г.), половината са със заболявания на дихателната система (47.21%) през 2016. При децата до 1 година този дял е 56.38%.
 При възрастните лица над 18 години от 2587 хоспитализации през 2016 година
на първо място са болестите на органите на кръвообращението (26.23%), следвани от болестите на дихателната система (11.05%).
Комуникационни проблеми
В общината има няколко съществени комуникационни проблема обособени в следните групи:
• Транспортна мрежа:
o Състоянието на третокласни републикански пътища III-5505 и III-5504 е лошо и необходимо е предприемането на мерки за подобряването им.
o Състоянието на общински път STZ 2040 също е лошо;
• Електроснабдителна мрежа: Необходимо изграждане и модернизация на редица съоръжения за подобряване на електроснабдяването, както следва:
o реконструкция на въздушната мрежа ниско напрежение;
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изграждане на нова мрежа в допълнително включени в регулацията квартали и
такива, които до настоящия момент не са електрифицирани;
o реконструкция на съоръжения в трафопостове в експлоатация;
o модернизиране на възлови станции чрез система за телеуправление на средно
напрежение;
o изграждане на нова мрежа за улично осветление със система за автоматично
управление и монтиране на енергоспестяващи осветителни тела LED;
o Повишаване качеството на електрозахранването и намаляване технологичните
загуби, чрез изграждане на трафопостове и кабелни линии 20 kV;
o Изграждане на нови кабелни линии 0,4кв с изтичащ срок на експлоатация
o Изграждане на нови кабели 0,4, kV
o Изграждане на нови кабелни линии 20кв и подмяна на КЛ-20 kV с изтичащ срок на
експлоатация
o Изграждане на нови трафопостове или възлови станции, подмяна на съоръжения
o Подмяна ва въздушни електропроводи СрН с кабелни
o Необходимо е изграждане на нови трафопостове в новоурбанизираните зони около населените места.
o Всички нови трафопостове да бъдат от типа БКТП с кабелно ел. захранване, включени в магистрална схема на населеното място.
o Повечето от трафопостовете в селата са от стар тип. Предлагаме същите да бъдат
подновени с нов тип БКТП.
o Предлагаме да се изгражда магистрална схема на ел. захранване на новите
трафопостове 20/0,4 квт.
• Канализационна мрежа:
o Освен в общинския център във всички останали населени места липсва канализационна мрежа;
o Няма изградени ПСОВ в нито едно населено място от общината.
• Газопреносна мрежа:
o Въпреки наличието на довеждащ газопровод не е налично газоснабдяване на
отделни населени места, както и на самия общински център.
2.7 Други проблеми
В общината са налице още остарял сграден фонд на болницата, която се нуждае от ремонт, в
допълнение, четири от населените места (Великово, Искрица, Мусачево и Разделна) нямат достъп до
здравни грижи. На края и не на последно място е необходим ремонт на социалната инфраструктура.
o
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3 Социално – икономически условия и проблеми
3.1 Демография
На територията на община Гълъбово, както и в голяма част от общините в България са налице
трудни за преодоляване проблеми с икономически и социален характер. В резултат на цялостното
негативно демографско развитие, наблюдаваната ситуация в общината не прави изключение от
проявяващите се тенденции, характеризиращи демографското развитие в страната.
Настоящият анализ акцентира върху състоянието на човешкия фактор в ролята на ключов
елемент за развитие на дадена територия. Анализът на основните демографски показатели 1
представлява неотменен елемент, посредством който можем да определим наблюдаваните тенденции
в развитието и да обвържем характера на протичащите демографски процеси с възможностите за
развитие на територията.
Наблюдаваният основно негативен темп на демографските процеси на национално ниво, се
проявява и на по-ниските териториални нива в страната – регионално 2, областно, общинско.
Неблагоприятните процеси на обезлюдяване, застаряване, стеснена репродуктивна нагласа и
нестабилна социална сигурност на населението, съпътстват развитието на голяма част от
териториалните единици в страната. Особено тревожно е, че успоредната проява на тези негативни
процеси ще окаже цялостен неблагоприятен ефект върху демографското развитие на голяма част от
териториалните единици в страната.
Отчетените стойности на показателите, характеризиращи динамиката на населението,
раждаемостта, смъртността, естествения и механичен прираст в община Гълъбово свидетелстват, че
изследваната територия не прави изключение от негативната тенденция на демографско развитие в
страната.
Всички данни, използвани при разработването на настоящия анализ са предоставени от официални
публикации на Националния статистически институт /НСИ/.
3.1.1 Брой и гъстота на населението
По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. в община Гълъбово
живеят 13 394 д., от които 6 707 д. /50,1%/ мъже и 6 687д. /49,9%/ жени. Посоченият брой население
на местно ниво формира 4,0% от жителите на област Стара Загора, 1,2% от населението на Югоизточен
район от ниво 2 и 0,2% от това на национално ниво.
В периода между последните две преброявания през 2001 и 2011 г., жителите на община
Гълъбово намаляват с 2 788 д., равняващи се на спад от -17,2% (от 16 182 д. към 01.03.2001 г., на 13
394 д. към 01.02.2011 г.). Посочената относителна стойност в динамиката на населението отрежда на
общината по-тревожна позиция спрямо тази за България /-7,1%/, за Югоизточен район от ниво 2 /7,8%/ и за област Стара Загора /-10,1%/.
Таблица 3.1.1.1. Динамика на населението в периода 2001-2016 г.
Брой на населението към:

Прираст /%/

Прираст /%/

01.03.2001 г.

01.02.2011 г.

31.12.2016 г.

2001-2011 г.

2001-2016 г.

България

7 928 901

7 364 570

7 101 859

- 7,1%

- 10,4%

Югоизточен район

1 168 706

1 078 002

1 046 125

-7,8%

-10,5%

Област Стара Загора

370 615

333 265

321 377

-10,1%

-13,3%

Община Гълъбово

16 182

13 394

12 109

-17,2%

-25,2%

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 01.03.2001 г. – 31.12.2016 г. населението на общината намалява с 4 073 д., които
формират отрицателен прираст 25,2%. Посоченият темп на прираст се отличава с по-неблагоприятна
отрицателна стойност спрямо тази за страната, за района от ниво 2 и за областта.
Към 31.12.2016 г. броят на жителите в общината е 12 109 д., които формират 3,8% от
населението на област Стара Загора, 1,2% от населението на Югоизточен район и 0,2% от това на
страната.
Брой и гъстота на населението, раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст, полововъзрастова, етническа, конфесионална, образователна структура на населението.
2
Регионално – район от ниво 2.
1
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Важен момент от демографския анализ е определяне мястото на общината сред 11-те общини
в област Стара Загора по показателя „брой население“. Към 31.12.2016 г. броят на жителите на местно
ниво отрежда на община Гълъбово шесто място в структурата на населението на областно ниво. С поголям брой население към разглежданата дата се отличават само общините Стара Загора, Казанлък,
Чирпан, Раднево, Павел баня.
С цел очертаване на проявяващата се тенденция в демографското развитие на местно ниво,
динамиката в броя на населението следва да се проследи за достатъчно дълъг времеви период.
Представената фигура проследява броя на жителите на община Гълъбово към датите на всички
преброявания на населението в страната, извършени в периода 1934-2011 г.
Броят на населението в общината нараства до 1965 г., след което настъпва период на
негативен прираст, отчетен при проведените следващи пет последователни преброявания на
населението в периода 1975-2011 г. Най-голям брой население е отчетен през 1965 г. – 23 038 д. Към
датата на последното преброяване броят на жителите на местно ниво достига най-ниска стойност за
изследвания 77 годишен период – 13 394 д. Намалението между годината с най-голям брой население
и тази с най-неблагоприятна стойност на показателя е 9 644 д., равняващи се на спад от близо 42,0%.
Фигура 3.1.1.1. Динамика на населението на община Гълъбово по преброявания за периода 1934-2011
г.
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* Посочените данни в периода 1934-1965 г. отговарят на показателя ,,налично население‘‘. Данните в
периода 1965-2011 г. се отнасят до показателя ,,постоянно население‘‘ към датата на проведеното
преброяване.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Намалението на населението следва да се проследи от гледна точка на абсолютния и относителен
прираст. В периода 2001-2016 г. броят на жителите намалява с 4 073 д., равняващи се на 25,2%.
В посочения период се разглежда броят на населението към:
- 01.03.2001 г. – предпоследно преброяване на населението в страната;
- 31.12.2007 г. – реперна година /членство на България в Европейския съюз/;
- 01.02.2011 г. – последно преброяване на населението;
- 31.12.2016 г. – последни налични статистически данни.
В периода между предпоследното преброяване през 2001 г. и годината на членство на България в ЕС
/2007 г./, жителите на община Гълъбово намаляват с 1 534 д., които се равняват на спад от 9,5%. В
периода 31.12.2007 г. - 01.02.2011 г. населението на местно ниво намалява с 8,6% /1 254 д./ - от 14 648
д. към 31.12.2007 г., на 13 394 д. към 01.02.2011 г. В резултат на протичащите неблагоприятни
демографски процеси на територията на общината, броят на населението продължава да намалява
като в периода между последното преброяване и последните статистически данни за протичащите
демографски процеси, отчетеният спад е с 1 285 д., равняващи се на 9,6%.
Фигура 3.1.1.2. Относителен прираст на населението на община Гълъбово в периода 2007-2016 г. /в
ляво/
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Фигура 3.1.1.3. Абсолютен прираст на населението на община Гълъбово в периода 2007-2016 г. /в
дясно/

* спрямо 01.03.2001 г.
към 01.02.2011 г. - спрямо броя към 31.12.2007 г.; към 31.12.2016 г. - спрямо броя към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важен структурен елемент на демографския анализ представляват териториалните особеностите в
разпределението на населението по населени места. Към 01.02.2011 г. с най-голям брой жители се
отличава общинският център – гр. Гълъбово /8 242 д./. В общината има 10 села, сред които Обручище
/1 639 д./ е най-значимото.
В периода между последните две преброявания, броят на населението намалява на
територията на всички 11 населени места в община Гълъбово. Най-тревожна относителна стойност на
динамиката на населението се отчита за селата Великово, Априлово, Главан, Искрица.
В периода между последните две преброявания, населението на общинския център - гр.
Гълъбово намалява с 941 д. /10,2%/ - от 9 183 д. към 01.03.2001 г., на 8 242 д. към 01.02.2011 г.
Отчетеният брой на жителите на гр. Гълъбово към датата на последното преброяване, формира 61,5%
от населението на общината, при стойност от 38,5% /5 152 д./ за територията на останалите 10
населени места села. Следователно, съотношението между градското и селското население в община
Гълъбово към разглежданата дата е 61,5% : 38,5% в полза на градското население.
Таблица 3.1.1.2. Динамика на населението на община Гълъбово по населени места
Населено място

гр. Гълъбово
с. Априлово
с. Великово
с. Главан
с. Искрица
с. Медникарово
с. Мусачево
с. Мъдрец
с. Обручище
с. Помощник
с. Разделна

Брой на населението

01.03.2001
9 183
440
104
1 495
311
664
303
1 003
2 163
363
153

01.02.2011
8 242
292
53
992
219
491
219
860
1 639
269
118

31.12.2016
7 613
237
65
854
164
469
184
763
1448
219
93

Прираст
/%/
2001-2011
-10,2%
-33,6%
-49,0%
-33,6%
-29,6%
-26,1%
-27,7%
-14,3%
-24,2%
-25,9%
-22,9%

Прираст
/бр./
2001-2011
-941
-148
-51
-503
-92
-173
-84
-143
-524
-94
-35

Прираст
/%/
2011-2016
-7,6%
-18,8%
22,6%
-13,9%
-25,1%
-4,5%
-16,0%
-11,3%
-11,7%
-18,6%
-21,2%

Прираст
/бр./
2011-2016
-629
-55
12
-138
-55
-22
-35
-97
-191
-50
-25

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2011-2016 г. броят на населението продължава да намалява на територията на
всички населени места в общината с изключение на с. Великово, чието население нараства с 22,6% /12
д./. Населението на гр. Гълъбово към 31.12.2016 г. е 7 613 д., равняващи се на 62,9% от жителите на
общината /12 109 д./ - спад със 7,6% /629 д./ спрямо 01.02.2011 г. Броят на населението в останалите
населени места (10 села) е 4 496 д., формиращи 37,1%. Най-тревожна относителна стойност на
динамиката на населението в периода 2011-2016 г. се отчита за селата Искрица /-25,1%/, Разделна /-
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21,2%/, Априлово /-18,8%/, Помощник /-18,6%/. С най-висока отрицателна абсолютна стойност се
отличават селата Обручище и Главан, чието население намалява съответно със 191 д. и 138 д.
Гъстотата на населението /д/км2/ е основен показател, който разкрива характера на
протичащите демографски процеси на дадена територия. Към 01.02.2011 г. средната гъстота на
населението на община Гълъбово е 38,4 д/км2. Отчетената стойност е по-ниска от тази за България
/66,3 д/км2/, за Югоизточен район /54,4 д/км2/ и за област Стара Загора /64,7 д/км2/.
Таблица 3.1.1.3. Средна гъстота на населението към 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване/
и промяна в стойностите на показателя към 31.12.2016 г.
Територия

Население - брой

/км /
2

Гъстота на населението
/д/км2/

01.02.2011 г.

31.12.2016 г.

01.02.2011 г.

31.12.2016 г.

България

111 001,9

7 364 570

7 101 859

66,3

64,0

Югоизточен район

19 799,0

1 078 002

1 046 125

54,4

52,8

Област Стара Загора

5 151,4

333 265

321 377

64,7

62,4

348,8

13 394

12 109

38,4

34,7

Община Гълъбово

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Намалението в броя на жителите на общината в периода 01.02.2011 г. - 31.12.2016 г. води до
промяна и в гъстотата на населението, която към 31.12.2016 г. е 34,7 д/км2. Следователно, в периода
между последното преброяване на населението и последните данни за демографските процеси в
страната, средната гъстота на населението в общината намалява с 3,7 д/км2.
3.1.1.1 Раждаемост и смъртност на населението
Стойностите на показателите, разкриващи тенденциите в протичащите процеси на раждаемост
и смъртност на населението, се намират в пряка връзка от влиянието на редица фактори със социалноикономически и демографски характер. Сред основните показатели, анализирани в настоящия анализ
са: брой живородени деца, брой живородени брачни и извънбрачни деца, коефициент на
раждаемост, брой умирания, коефициент на смъртност.
Стойностите на тези показатели следва да се разглеждат в контекста на тяхната роля на „пряко
отражение“ на средата на живот /жизнен стандарт и качество на живот, образование, достъп до
здравеопазване, социална стабилност/, както и на особеностите на репродуктивните нагласи на
населението.
В периода 2000-2016 г. броят на живородените деца в община Гълъбово варира между 100
през 2016 г. /най-ниска стойност/ и 151 през 2007 г., когато е отчетена най-висока стойност на
показателя. Броят на живородените в общината през 2016 г. формира 3,3% от живородените деца в
област Стара Загора /3 025 бр./. Отчетеният брой на живородените на местно ниво отрежда на община
Гълъбово седмо място сред 11-те общини в обхвата на областта.
В изследвания период съотношението между живородените деца по пол варира – години с поголям брой живородени момчета се редува с години, в които броят на живородените момичета взема
превес. През 2016 г. отчетеното съотношение е в полза на момчетата, които формират 53,0% /53 бр./
от живородените, при стойност от 47,0% /47 бр./ за момичетата.
Фигура 3.1.1.1.1. Брой живородени деца в община Гълъбово в периода 2000-2016 г.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Особеностите на репродуктивните нагласи на населението, следва да се проследят от гледна
точка на съотношението между живородените брачни и извънбрачни деца. Делът на живородените
брачни деца в община Гълъбово е по-висок от този на живородените брачни само през две години в
изследвания период – 2000 и 2002. През 2016 г. съотношението между брачните и извънбрачните
деца е 20 бр. брачни деца, съставляващи 20,0% от живородените на местно ниво, при 80 бр.
извънбрачни деца, формиращи дял от 80,0%.
Фигура 3.1.1.1.2. Брой живородени брачни и извънбрачни деца в община Гълъбово в периода 20002016 г.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2000-2016 г. коефициентът на раждаемост на населението в община Гълъбово
варира между 7,4‰ през 2003 г. /най-неблагоприятна стойност/ и 10,3‰ през 2007 г. /най-висока
стойност/. Коефициентът на раждаемост на населението през последната изследваната 2016 г. е 8,2‰,
като отчетената стойност отрежда на общината по-неблагоприятна позиция спрямо тази за страната
/9,1‰/, за района от ниво 2 /10,0‰/ и за областта /9,4‰/.
Фигура 3.1.1.1.3. Коефициент на раждаемост на населението на община Гълъбово в периода 20002016 г.
Фигура 3.1.1.1.4. Коефициент на раждаемост на населението през 2016 г. /национално ниво, ниво
район от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В изследвания период, умиранията на територията на общината варират между 266 д. през
2012 и 2014 г. и 332 д. през 2005 г., когато са отчетени съответно най-ниската и най-високата стойност
на показателя. Умиранията през 2016 г. са 270 д., които формират 5,2% от умиранията в област Стара
Загора /5 203 д./. Посочената стойност отрежда на общината пето място по брой умирания сред 11-те
общини в областта.
Фигура 3.1.1.1.5. Умирания в община Гълъбово в периода 2000-2016 г.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Съотношението на умиранията в общината по пол се отличава с по-голям дял на умиранията
при мъжете през почти всички години в периода 2000-2016 г. През 2016 г. разглежданото
съотношение отново отрежда по-голям дял на мъжете – 53,0% /144 д./, при стойност от 46,7% /126 д./
за жените.
Коефициентът на смъртност на населението в община Гълъбово варира между 18,4‰ през
2000 г. и 22,9‰ през 2015 г. Стойността на показателя през 2016 г. е 22,0‰ и отрежда на общината понеблагоприятна позиция спрямо тази за страната /15,1‰/, за Югоизточен район /14,8‰/ и за област
Стара Загора /16,1‰/.
Фигура 3.1.1.1.6. Коефициент на смъртност на населението на община Гълъбово в периода 2000-2016
г.
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Фигура 3.1.1.1.7. Коефициент на смъртност на населението през 2016 г. /национално ниво, ниво район
от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
3.1.1.2 Естествен и механичен прираст на населението
Естественият прираст на населението /разликата между броя живородени и броя умрели
лица/ в община Гълъбово се отличава с отрицателна стойност през всички 17 години в периода 20002016 г. Най-ниска отрицателна стойност е отчетена през 2014 г., когато броят на умрелите надвишава
този на живородените със 140 д. С най-тревожна стойност на естествения прираст се отличава 2005 г.,
когато стойността на показателя е -210 д. През последната разглеждана 2016 г. умрелите лица /270 д./
надвишават живородените /100 д./ със 170 д.
Таблица 3.1.1.2.1. Естествено движение на населението на община Гълъбово в периода 2000-2016 г.
Живородени
Умрели
Естествен прираст
2000
146
313
-167
2001
127
302
-175
2002
119
298
-179
2003
117
301
-184
2004
134
304
-170
2005
122
332
-210
2006
127
315
-188
2007
151
313
-162
2008
129
297
-168
2009
130
297
-167
2010
128
297
-169
2011
130
298
-168
2012
109
266
-157
2013
118
287
-169
2014
126
266
-140
2015
112
287
-175
2016
100
270
-170
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
По-големият брой умирания спрямо броя на живородените в общината води до отрицателни
стойности на коефициента на естествен прираст на населението в община Гълъбово през всички 17
години в изследвания период. Най-ниска отрицателна стойност на показателя е отчетена през 2000 г.,
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когато коефициентът е -9,8‰. С най-тревожна стойност се отличава 2015 г. с отчетена стойност на
показателя в рамките на -14,0‰.
Стойността на коефициента на местно ниво през 2016 г. (-13,9‰) е втората най-тревожна
стойност в периода и отрежда на община Гълъбово по-неблагоприятна позиция спрямо тази за
България /-6,0‰/, за Югоизточен район/-4,8‰/ и за област Стара Загора /-6,7‰/.
Фигура 3.1.1.2.1. Коефициент на естествен прираст на населението на община Гълъбово в периода
2000-2016 г.
Фигура 3.1.1.2.2. Коефициент на естествен прираст на населението през 2016 г. /национално ниво,
ниво район от ниво 2, областно ниво, общинско ниво/

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2000-2016 г. механичният прираст на населението /разликата между броя заселени
и броя изселени лица/ в община Гълъбово се характеризира с отрицателна стойност през 13 години от
изследвания период. Изключение правят годините 2001, 2007, 2009 и 2011 г., когато механичният
прираст е равен съответно на 60 д., 30 д., 20 д. и 22 д. Отчетената стойност през 2001 г. е най-високата
положителна стойност на показателя за периода. С най-неблагоприятна стойност се отличава 2004 г.,
когато броят на изселените /477 д./ надвишава този на заселените /337 д./ лица със 140 д.
Таблица 3.1.1.2.2. Механично движение на населението на община Гълъбово в периода 2000-2016 г.
Заселени
Изселени
Механичен прираст
2000
686
687
-1
2001
657
597
60
2002
286
320
-34
2003
346
432
-86
2004
337
477
-140
2005
364
414
-50
2006
329
371
-42
2007
416
386
30
2008
294
358
-64
2009
334
314
20
2010
379
393
-14
2011
250
228
22
2012
204
242
-38
2013
182
219
-37
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2014
233
262
-29
2015
259
338
-79
2016
157
292
-135
* От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и
движението на лицата към и от страната
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
3.1.2 Структура на населението (полова, възрастова, социална)
3.1.2.1 Полово-възрастова структура на населението
По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. разпределението на
населението в община Гълъбово по пол се отличава с по-голям брой на мъжете – 6 707 д., които
формират дял от 50,1% от жителите на общината, при стойност от 6 687 д. /49,9%/ за жените. Към
31.12.2016 г. съотношението между мъжете и жените на общинско ниво е 6 067 д. мъже /50,1%/ при 6
042 д. жени /49,9%/.
Към 31.12.2016 г. най-голям дял в структурата на населението на местно ниво формират
хората, попадащи във възрастовата група „55-59 години“ – 7,4% /898 д./, следвани от лицата на 60-64
години – 7,3% /885 д./. Броят на лицата между 0 и 4 години – 526 д., отрежда на представителите на
тази възрастова група дял от 4,3% в структурата на населението на местно ниво.
Разпределението на лицата в отделните възрастови групи по пол, се отличава с по-голям дял на
мъжете във всички възрастови групи до 55-59 години включително. С най-съществена разлика се
отличава превесът на мъжете на възраст 25-29 години, където техният дял е 57,9% /362 д./, при
стойност от 42,1% /263 д./ за жените. Жените се отличават с по-голям дял в структурата на останалите
възрастови групи, като най-значителна разлика се отчита за категория „75-79 години“, където жените
формират 62,7% /388 д./.
Таблица 3.1.2.1.1. Полово-възрастова структура на населението на община Гълъбово към 31.12.2016 г.
Възраст

Общо

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 +
Общо

526
549
497
522
568
625
731
780
844
861
814
898
885
859
776
619
755
12 109

Мъже

285
285
266
283
318
362
409
438
470
444
430
465
420
361
313
231
287
6 067

Жени

241
264
231
239
250
263
322
342
374
417
384
433
465
498
463
388
468
6 042

% мъже

% жени

54,2%
51,9%
53,5%
54,2%
56,0%
57,9%
56,0%
56,2%
55,7%
51,6%
52,8%
51,8%
47,5%
42,0%
40,3%
37,3%
38,0%
50,1%

45,8%
48,1%
46,5%
45,8%
44,0%
42,1%
44,0%
43,8%
44,3%
48,4%
47,2%
48,2%
52,5%
58,0%
59,7%
62,7%
62,0%
49,9%

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Анализираните особености на полово-възрастовата структура на населението на община
Гълъбово към 31.12. 2016 г. /брой и съотношение по пол на хората в отделните възрастови групи/, са
визуализирани посредством представената полово-възрастова пирамида на населението.
Фигура 3.1.2.1.1. Полово-възрастова пирамида на населението на община Гълъбово към 31.12.2016 г.
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80 +
70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4
600

400

200

0
мъже

200

400

600

жени

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Особеностите на възрастовата структура на жителите на общината по населени места, е важен
елемент на демографския анализ, посредством който можем да очертаем съществуващите
дисбаланси между броя на населението в отделните възрастови групи в рамките на общината.
Населените места в общината, които към 31.12.2016 г. се характеризират с по-благоприятна
възрастова структура /по-голям брой население на възраст 0-14 години спрямо останалите населени
места в общината/, са общинският център гр. Гълъбово /1 094 д./ и селата Обручище /141 д./, Мъдрец
/121 д./, Главан /65 д./, Медникарово /62 д./. Останалите населени места в общината се отличават със
следните стойности, представящи броя на лицата на 0-14 години и тези на 70 и повече години:
Таблица 3.1.2.1.2. Заместване на населението в селата
Населено място

Население на 0-14 години /брой/

с. Априлово
с. Великово
с. Искрица
с. Мусачево
с. Помощник
с. Разделна

14
7
14
14
28
12

Население на 70 и повече години
/брой/
80
23
59
48
56
38

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Анализираните особености на възрастовата структура по населени места свидетелстват за
наблюдаваната тенденция на застаряване на населението на територията на някои села в общината,
както и за заплахата от тяхната депопулация.
Възрастовата структура на населението следва да се проследи и от гледна точка на
разпределението на жителите на общината в под, във и над трудоспособна възраст. Към 01.02.2011 г.
лицата в трудоспособна възраст в община Гълъбово заемат първо място в структурата на населението
с дял от 57,2% /7 667 д./. На второ място се нареждат лицата в над трудоспособна възраст, чийто дял е
29,2%, равняващи се на 3 911 д. от жителите на местно ниво. С най-нисък дял се отличават лицата в
под трудоспособна възраст – 13,6% /1 816 д./.
Таблица 3.1.2.1.3. Население под, във и над трудоспособна възраст в община Гълъбово към 01.02.2011
г.
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Общ брой население

Население /брой/
1 816
7 667
3 911
13 394

Структура /%/
13,6%
57,2%
29,2%
100,0%

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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В резултат от динамиката на населението на общината в периода 01.02.2011-31.12.2016 г., се
отчита промяна в дела и на трите категории население. Делът на лицата в под трудоспособна възраст
нараства с 0,2% и достига 13,8% от жителите на местно ниво. Делът на лицата в над трудоспособна
възраст намалява с 0,5% и достига стойност от 28,7%.
Таблица 3.1.2.1.4. Население под, във и над трудоспособна възраст в община Гълъбово към 31.12.2016
г.
Население /брой/
1 672
6 960
3 477
12 109

Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Общ брой население

Структура /%/
13,8%
57,5%
28,7%
100,0%

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Към 31.12.2016 г. отчетеният дял на лицата в трудоспособна възраст на местно ниво /57,5%/ се
отличава с по-ниска стойност от тази за България /60,6%/ - разлика с 3,1%.
3.1.3 Етническа структура на населението
Данните за етническата и конфесионалната структура на населението отразяват
самоопределението на лицата, участвали в преброяването на населението от 2011 г. Въпросите за
етническата и конфесионална принадлежност са право на личен избор на преброявания дали да
посочи етническата и конфесионалната група, към които се самоопределя.
По данни на НСИ, отговор на въпроса за етническата си принадлежност са дали 12 974 д., или
96,9% от населението на местно ниво към 01.02.2011 г. /13 394 д./. Най-голям дял от населението се
самоопределя към българската етническа група – 92,8% /12 036 д./ от отговорилите. Отчетеният дял е
по-висок от този за страната /84,8%/ и за областта /86,2%/. Ромската етническа група заема второ
място с 5,9%, равняващи се на 769 д. от отговорилите на въпроса за своята етническа принадлежност.
Посочената относителна стойност за община Гълъбово е по-висока от тази за България /4,9%/ и пониска от тази за областта /7,8%/.
Таблица 3.1.3.1. Етническа структура на населението към 01.02.2011 г.
Етническа група /%/
Българска

Турска

Ромска

Друга

Не се
самоопреде
лят

България

84,8%

8,8%

4,9%

0,7%

0,8%

Област Стара Загора

86,2%

4,9%

7,8%

0,6%

0,6%

Община Гълъбово

92,8%

0,5%

5,9%

0,2%

0,6%

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Броят на лицата, участвали в преброяването на населението през 2011 г. и дали отговор на
въпроса за своето вероизповедание е 11 222 д., формиращи 83,8% от жителите на общината. Първо
място сред получените отговори формират лицата, които изповядват източноправославно
вероизповедание – 79,4% /8 905 д./, следвани от тези, които не се самоопределят – 11,9% /1 332 д./.
На трето място се нареждат лицата, заявили, че нямат вероизповедание – 6,4% /723 д./.
3.1.4 Образователна структура на населението
Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в община Гълъбово са 12 606 д.
Най-голям дял сред тях са със завършено средно образование – 42,6% /5 369 д./, следвани от лицата с
основно образование – 34,1% /4 297 д./. Лицата на седем и повече навършени години с висше
образование формират 6,3%, равняващи се на 790 д. от жителите на общината, попадащи в тази
възрастова група, а тези със завършено начално образование – 11,0% /1 385 д./.
Таблица 3.1.4.1. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование към
01.02.2011 г.
Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете*
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България

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

Област Стара Загора

16,7%

45,2%

22,8%

8,2%

5,3%

1,5%

0,2%

Община Гълъбово

6,3%

42,6%

34,1%

11,0%

4,7%

1,2%

0,2%

/*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важен показател, характеризиращ образователната структура е грамотността на населението. Според
данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. броят на грамотните лица на девет и повече
навършени години в общината е 12 159 д., които формират 98,1% от жителите на общината в тази
възрастова група /12 391 д./. Отчетеният дял на неграмотните лица на девет и повече навършени
години в община Гълъбово – 1,9% /232 д./, е по-нисък от средния за област Стара Загора /2,2%/ и
незначително по-висок от този за България /1,7%/.
Делът на неграмотните лица на общинско ниво представлява една от най-ниските стойности
сред 11-те общини в териториалния обхват на област Стара Загора /заедно с община Опан със
стойност 1,9%/. По-нисък дял на неграмотните лица се отчита само за общините Казанлък /1,3%/ и
Стара Загора /1,5%/.
Фигура 3.1.4.1. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
120.0%
100.0%

98.3%

98.1%

97.8%

80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
2.2%

1.7%
0.0%

България

Област Стара Загора
Грамотни

1.9%
Община Гълъбово

Неграмотни

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Разпределението на грамотните лица по местоживеене отрежда на гр. Гълъбово /единствения
град в общината/ 60,8% /7 396 д./ от грамотните лица на местно ниво, при стойност от 39,2% /4 763 д./
за грамотните лица на девет и повече навършени години на територията на останалите 10 населени
места – села в община Гълъбово.
3.1.5 Тенденции на развитие
В резултат на извършения демографски анализ, можем да направим следните изводи за
наблюдаваната демографска ситуация в община Гълъбово:
- В периода между последните две преброявания /2001 и 2011 г./, жителите на общината
намаляват с 2 788 д., формиращи отрицателен прираст от 17,2% - от 16 182 д. към 01.03.2001 г.,
на 13 394 д. към 01.02.2011 г. Посочената относителна стойност за периода е понеблагоприятна от средната за страната /-7,1%/, за района от ниво 2 /-7,8%/ и за областта /10,1%/. В резултат на продължаващата негативна тенденция в динамиката на населението, в
периода между последното преброяване /01.02.2011 г./ и последните данни за протичащите
демографски процеси /31.12.2016 г./, населението на общината намалява с 1 285 д., или с
9,6%;
- В периода 2000-2016 г. броят на живородените деца на територията на общината варира
между 100 бр. и 151 бр., отчетени съответно през 2016 и 2007 г. Броят на живородените през
последната 2016 г. съставлява 3,3% от живородените деца в областта и отрежда на община
Гълъбово 7-мо място сред 11-те общини в област Стара Загора. Коефициентът на раждаемост
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на населението в общината през 2016 г. е 8,2‰, като отчетената стойност е по-ниска от
средната за България /9,1‰/, за Югоизточен район /10,0‰/ и за област Стара Загора /9,4‰/;
- Броят на умиранията в общината варира между 266 д. и 332 д., отчетени съответно през 2012 и
2005 г. Умиранията в община Гълъбово през 2016 г. са 270 бр., които съставляват 5,2% от
умиранията на областно ниво и отреждат на общината 5-то място по брой умирания сред 11-те
общини в област Стара Загора. Коефициентът на смъртност на населението на местно ниво
през 2016 г. е 22,0‰, като посочената стойност е по-висока от средната за страната /15,1‰/, за
Югоизточен район /14,8‰/ и за област Стара Загора /16,1‰/;
- Естественият прираст на населението на община Гълъбово се отличава с отрицателна стойност
през всички 17 години в периода. Най-неблагоприятна стойност на показателя е отчетена през
2005 г., когато прирастът на населението е -210 д. През 2016 г. стойността на показателя е -170
д. /при 100 д. живородени и 270 д. умрели/. Коефициентът на естествен прираст на
населението на местно ниво през 2016 г. /-13,9‰/ се отличава с по-неблагоприятна стойност
от тази за страната /-6,0‰/, за района от ниво 2 /-4,8‰/ и за областта /-6,7‰/;
- Механичният прираст на населението се характеризира с положителна стойност през четири
години в периода 2000-2016 г. /2001, 2007, 2009 и 2011 г./, когато стойността на показателя е
60 д., 30 д., 20 д. и 22 д. Най-неблагоприятна стойност на прираста е отчетена през 2004 г. /-140
д./;
- Към 31.12.2016 г. най-голям дял във възрастовата структура на населението на местно ниво
формират лицата на 55-59 години – 7,4%, които се равняват на 898 д. Лицата на възраст 0-4
години са 526 д., или 4,3% от жителите на общината;
- Анализираните особености на възрастовата структура на населението разкриват влошената
демографска ситуация в някои населени места в общината. По данни от последното
преброяване, с най-тревожни стойности на съотношението между лицата на 0-14 г. и на 70+
години, се отличават селата: Априлово, Великово, Искрица, Мусачево, Помощник, Разделна;
- По време на последното преброяване, най-голям дял от лицата отговорили на въпроса за
своята етническа принадлежност са се самоопредели към българската етническа група – 92,8%
/12 036 д./. На второ място се нареждат лицата, самоопределили се към ромската етническа
група с дял 5,9% /769 д./ от отговорилите;
- Най-голям дял в конфесионалната структура на населението на община Гълъбово към
01.02.2011 г. заемат лицата, изповядващи източноправославно вероизповедание – 79,4% /8
905 д./ от получените отговори. Следващо място заемат лицата, които не се самоопределят –
11,9% /1 332 д./;
- Водещо място в образователната структура на населението на седем и повече навършени
години към 01.02.2011 г. в общината, заемат лицата със завършено средно образование 42,6%
/5 369 д./, следвани от лицата с основно образование – 34,1% /4 297 д./;
- Към 01.02.2011 г. съотношението между грамотните и неграмотните лица на девет и повече
навършени години в общината, е в порядъка на 98,1% : 1,9%. Отчетеният дял на неграмотните
на местно ниво, е по-нисък от средния за област Стара Загора /2,2%/ и незначително по-висок
от този за България /1,7%/.
3.2 Структура на заетостта
3.2.1 Икономическа активност на населението
Икономически активните лица на територията на община Гълъбово към 01.02.2011 г., са 5 553
д., които се равняват на 47,4% от всички лица на 15 и повече навършени години в общината /11 705 д./.
Отчетената относителна стойност е по-ниска от средната за област Стара Загора /52,0%/ и отрежда на
община Гълъбово четвъртата най-висока стойност на относителния дял на икономически активното население на 15 и повече навършени години сред 11-те общини в областта. С по-висок дял се отличават
общините Стара Загора, Казанлък и Раднево.
Фигура 19. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011
г. /брой/
Фигура 3.2.1.1. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към
01.02.2011 г. /%/
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Към 01.02.2011 г. мъжете формират по-голям дял в структурата на икономически активните лица
в разглежданата възрастова група – 57,7% /3 203 д./, при стойност от 42,3% /2 350 д./ за икономически
активните жени. Жените се отличават с водещ дял в структурата на икономически неактивните лица –
57,6% /3 543 д./, при 42,4% /2 609 д./ за икономически неактивните мъже в разглежданата възрастова
група.
Към икономически неактивните лица се включват: учащи; пенсионери; лица, ангажирани само
с домашни задължения; други неактивни. Съотношението между отделните групи неактивни лица /найвече между учащи и пенсионери/, е важен елемент на анализа, разкриващ основните тенденциите в
развитието на трудовия пазар в рамките на изследваната територия.
Към 01.02.2011 г. най-голям дял в структурата на икономически неактивните лица в община
Гълъбово заемат пенсионерите – 73,8% /4 543 д./. Отчетената относителна стойност е по-висока от тази
за област Стара Загора /66,0%/ и е втората най-висока сред 11-те общини в областта. С по-висок дял на
пенсионерите в структурата на икономически неактивните лица се отличава само община Опан /82,7%/.
Делът на учащите на местно ниво е 8,6% /532 д./, при 11,7% за областта.
Фигура 3.2.1.2. Структура на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години към
01.02.2011 г.

Община Гълъбово

Област Стара Загора

8.6%

73.8%

11.7%

Учащи

Пенсионери

66.0%

Лица, ангажирани само с домашни задължения

10.2%

12.0%

7.3%

10.4%

Други неактивни

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важна от гледна точка анализа на трудовия пазар е категорията „икономическа активност на
населението на 15-64 навършени години“. Към 01.02.2011 г. населението на общинско ниво, което попада в тази възрастова група е 8 528 д., от които 64,1% /5 466 д./ - икономически активни и 35,9% /3 062
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д./ - икономически неактивни лица. Посочената относителна стойност от 64,1% представлява т. нар. коефициент на икономическа активност на населението в разглежданата възрастова група. Стойността на
коефициента на областно ниво е 66,2% - разлика от 2,1% в полза на област Стара Загора.
Отчетеният коефициент на икономическа активност на общинско ниво представлява четвъртата
най-висока стойност сред 11-те общини в област Стара Загора. По-благоприятна стойност се отчита за
общините Стара Загора /69,9%/, Казанлък /69,7%/ и Раднево /66,2%/.
Съотношението на икономически активните лица на 15-64 навършени години по пол, се отличава с по-благоприятна стойност за мъжете – 57,5% /3 144 д./, спрямо 42,5% /2 322 д./ за икономически
активните жени в разглежданата възрастова група.
3.2.2 Заетост и безработица
Към 01.02.2011 г. броят на заетите лица на възраст между 15-64 навършени години в община
Гълъбово е 4 653 д., равняващи се на 85,1% от икономически активното население в посочената възрастова група. Коефициентът на заетост /съотношението между броя заети лица на 15-64 навършени години и общия брой население на тази възраст/ възлиза на 54,6%. Посочена стойност на коефициента е пониска от тази за област Стара Загора /58,0%/.
Към 01.02.2011 г. безработните лица в община Гълъбово /813 д./ формират 14,9% в структурата
на икономически активното население на 15-64 годишна възраст на местно ниво. Посочената относителна стойност, изразяваща съотношението между броя безработни лица и броя икономически активно
население на 15-64 навършени години, представлява т.нар. коефициент на безработица на населението. Отчетената стойност е по-висока от тази за област Стара Загора, където коефициентът на безработица към разглежданата дата е 12,4%.
С по-голям дял в структурата на заетите лица в разглежданата възрастова група по пол, се отличават мъжете – 58,3% /2 715 д./, при 41,7% /1 938 д./ за заетите жени.
По данни на Бюрото по труда гр. Раднево в община Гълъбово към началото на 2018 година има
338 безработни, от които 2/3 са съсредоточени в гр. Гълъбово, а останалите в основно в селата
Обручище и Мъдрец. Почти половината от безработните са продължително безработни, 2/3 от всички
безработни са с основни и по-ниско образование.
Таблица 3.2.2.1. Безработица лица по групи към 11.01.2018
Продължит С основно и
С намалена
Над 50
Населени места
Общ брой До 29 г.
елно
по-ниско
работоспос
г.
безработни образование
обност
с. Априлово
8
0
2
4
7
4
с. Великово
0
0
0
0
0
0
с. Главан
19
1
10
6
12
0
гр. Гълъбово
232
28
71
105
150
10
с. Искрица
3
0
2
2
2
1
с. Медникарово
11
2
1
7
7
2
с. Мусачево
3
0
2
1
1
1
с. Мъдрец
20
2
7
10
16
0
с. Обручище
32
2
9
7
18
2
с. Помощник
4
0
2
0
3
0
с. Разделна
6
0
2
5
6
0
Общо
338
35
108
147
222
20
Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Раднево
Таблица 3.2.2.2. Динамика на разкритите работни места в община Гълъбово
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Разкрити работни места на първичен пазар 168
172
244
284
269
249
Новоразкрити работни места
1
0
2
1
1
4
Устроени на работа със съдействието на
235
245
288
266
261
249
бюрото по труда
Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Раднево
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3.2.3

Структура по отрасли
Важен елемент на извършвания анализ на трудовия пазар е разпределението на заетите по
икономически дейности. По данни на НСИ, броят на заетите лица на територията на община Гълъбово
през 2016 г. е 4 614 д. Най-голям дял заемат заетите в сектор D – „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 44,6% /2 059 д./, следвани от заетите в
сектор С – „Преработваща промишленост“ – 18,9% /871 д./.
Фигура 3.2.3.1. Заети лица в община Гълъбово по икономически дейности през 2016 г.
Други дейности

17

Хуманно здравеопазване и социална работа
Професионални дейности и научни изследвания
Операции с недвижими имоти
Хотелиерство и ресторантьорство

140
10
4
64

Транспорт, складиране и пощи

345

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
Строителство

523
68

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

2 059

Преработваща промишленост
Селско, горско и рибно стопанство

871
127

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
По данни на Дирекция Бюро по труда – гр. Раднево, броят на регистрираните безработни лица
към средата на 2014 г. е 589. Отчетената стойност е по-висока от тази за предходната година, когато към
20.06.2013 г. броят на безработните лица в общината е 536. Равнището на безработица на територията
на общината през 2014 г. е 10,8%.
Най-висок дял в структурата на безработните лица по възраст се отчита за безработните на възраст до 29 години включително /младежка безработица/ - 19,7% /116 бр./. В структурата на безработните по степен на завършено образование, превес вземат безработните лица със завършено средно
образование – 249 бр., както и лицата с начално образование или с по-ниска степен на образование –
236 бр.
3.2.4 Структура по сектори на дейност
Структурата на заетостта по сектори има противоположно на националното ниво разпределение, където вместо 2/3 от заетите са третичен сектор, то в община Гълъбово 2/3 от заетите работят в
първичен и вторичен сектор. Най-голям дял има вторичния сектор (преработване), следван от третичен
(услуги) и първичен (селско стопанство и добив). Основополагащ фактор в тази структура са разположените 2 от трите ТЕЦ-а на Марица Изток (с национално значение) и почти 1/3 от кариерите за добив на
полезни изкопаеми свърза с тях.
Фиг. 3.2.4.1. Заети лица на 15 - 64 навършени години по сектори и административни нива (01.02.2011 г.)
Заети лица на 15 - 64 навършени години по сектори и административни нива
(01.02.2011 година)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Първичен

64.8%

29.1%

Вторичен

55.1%

36.3%

Третичен

39.5%
43.7%

6.1%

8.6%

16.8%

Общо за страната

Област Стара Загора

Община Гълъбово

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
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3.2.5

Социална и професионална категоризация
Основната част от заетите са машинни оператори и монтажници, квалифицирани работници и
сродни на тях и персонал зает с услуги на населението. Тези три групи формират 2/3 от професионалната категоризация на заетото население.
Фиг. 3.2.3.1. Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове професии и административни нива
(01.02.2011 година)
Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове професии и административни нива
(01.02.2011 година)

100%

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населeнието,
търговия и охрана
Квалифицирани работници и сродни на тях
занаятчии
Професии, неизискващи специална
квалификация
Непосочена

Квалифицирани работници в селското, горското
и рибното стопанство
Машинни оператори и монтажници
Професии във въоръжените сили

90%

2.0%
10.3%

1.8%
10.2%

80%

11.5%

13.7%

70%
60%

11.6%
3.0%

50%

20.6%

40%
30%
20%
10%
0%

8.9%
7.0%

15.3%
2.2%
18.9%
7.9%
6.9%

1.8%
12.2%
22.4%
20.8%
2.4%
18.1%

14.8%

12.8%

8.9%

7.8%

6.3%
5.3%
5.8%
4.7%

Общо за страната

Област Стара Загора

Община Гълъбово

Източник: НСИ – Преброяване на населението 01.02.2011 година
3.2.6 Тенденции на развитие
• Изводи
o Висок дял (52,6%) на икономическа неактивно население на 15 и повече на вършени
години, съпоставено с областното ниво (48,0%);
o 7 от 10 от икономически неактивните са пенсионери;
• Проблеми
o 45% от заетите упражняват дейност в един сектори - Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
o Голяма безработица обособена от значителна част младежка безработица и от лица с
начално или с по-ниска степен на образование.
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3.3 Икономическа база
3.3.1 Регионални характеристики
Особеностите на икономическото развитие на община Гълъбово следва да се разглеждат като
резултат от влиянието на редица фактори от природно, социално и демографско естество. Сред найважните фактори, оказващи влияние върху местната икономика се открояват: особеностите на природноресурсния потенциал, характерът на протичащите демографски процеси, степента на изграденост на
различните видове инфраструктура /количествени и качествени параметри/, наследените производствени традиции на местното население и др.
Важна група фактори, оказващи значително влияние върху икономическото развитие на дадена
територия представляват т.нар. „външни фактори“, които са „външни“ за дадена териториална единица.
Пример за фактор, отнасящ се към тази група е световната финансова и икономическа криза, чието
негативно влияние се отчита в началото на периода, обхванат от настоящия анализ, разглеждащ
динамиката на основни икономически показатели. Отчитайки съществуващата зависимост в развитието
между различните териториални нива, следва да подчертаем, че икономическото развитие на община
Гълъбово трябва да се разглежда като част от процесите, проявяващи се на по-високи териториални
нива в страната – областно, регионално (NUTS2) , национално.
3.3.1.1 Основни икономически показатели
Община Гълъбово се включва към обхвата на област Стара Загора /NUTS 3/, която е част от Югоизточен район /NUTS 2/. Следвайки посочената логика, отчитаща съществуващата зависимост между
местното икономическо развитие и икономическото развитие на по-високи териториални нива, следва
да проследим динамиката на БВП в неговата роля на ключов показател, разкриващ тенденциите в развитието на дадена територия.
С цел избягване на сценарий, състоящ се в представянето на дълги хронологични редици с годишни данни, които биха насочили към икономически профил, който или не съществува или към момента няма водеща роля, анализът на динамиката на БВП обхваща периода 2007-2016 г.:
- Първата 2007 г. в ролята на реперна година: година на членство на България в ЕС;
- Последната 2016 г. – годината, за която се отнасят последните налични статистически данни за
стойността на показателя.
Приложеният подход съответства на възприетия стремеж към извършване на оценка на тенденциите и процесите, съпътстващи съвременното икономическо развитие на общината.
В периода 2007-2016 г. БВП на национално ниво нараства от 63 464 млн. лв. през първата наблюдавана година /най-ниска стойност /, на 94 130 млн. лв. през 2016 г. /най-висока стойност/. Отчетеният
ръст в стойността на показателя между първата и последната изследвани години 30 666 млн. лв., равняващи се на 48,3%. Стойността на показателя на ниво район от ниво 2 нараства от 7 598 млн. лв. /2007
г./, на 12 197 млн. лв. /2016 г./ - отчетено увеличение в размер на 4 599 млн. лв., равняващи се на 60,5%.
През 2016 г. Югоизточен район заема трето място по размер на БВП сред шестте района от ниво 2 в
страната след Югозападен и Южен централен район.
БВП на област Стара Загора нараства от 2 698 млн. лв. през 2007 г., на 5 240 млн. лв. през 2016 г.
/най-благоприятна стойност за периода/. Отчетеният ръст между първата и последната година в периода е в размер на 2 542 млн. лв., равняващи се на 94,2%. Нарастването на БВП на областта в изследвания
десет годишен период, се отличава с по-висока относителна стойност от тази за страната и за Югоизточен район от ниво 2.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2007-2016 г. БВП на човек от населението на национално ниво нараства от 8 285 лв.
през първата наблюдавана година, на 13 206 лв. през 2016 г. – ръст на стойност 4 921 лв., равняващи се
на 59,4%. Отчетеният ръст за територията на Югоизточен район за същия период е в размер на 4 887 лв.,
формиращи 72,6% /от 6 736 лв. през 2007 г., на 11 623 лв. през 2016 г./. БВП на човек от населението на
територията на област Стара Загора нараства от 7 557 лв. през 2007 г., на 16 248 лв. през 2016 г. – ръст
със 115,0% /8 691 лв./. Посочената стойност на показателя на областно ниво за 2016 г. е по-висока от
тази за района и за страната
Относителната стойност, представяща процентното нарастване на БВП на човек от населението
областно ниво в периода 2007-2016 г. /115,0%/ е по-висока от средната за района от ниво 2 /72,6%/ и за
страната /59,4%/.
Фигура 3.3.1.1.2. Брутен вътрешен продукт на човек от населението в периода 2007-2016 г. на национално ниво, ниво от район 2 и областно ниво /млн. лв./
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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През 2016 г. Югоизточен район формира близо 13,0% /12 197 млн. лв./ от БВП на България –
трето място сред шестте района от ниво 2 в страната. БВП на област Стара Загора /5 240 млн. лв./ през
същата година формира 43,0% от БВП на района. Отчетената стойност отрежда на областта първо място
сред 4-те области в обхвата на Югоизточен район. Област Стара Загора заема първо място и в
структурата на показателя „БВП на човек от населението“.
Водещо място в структурата на БДС по икономически сектори на територията на област Стара
Загора формира сектор „Индустрия“ – 66,1% /2 988 млн. лв./ през 2016 г. /при обща стойност на БДС на
областно ниво – 4 522 млн. лв./. На второ място се нарежда секторът на услугите s 30,6% /1 384 млн.
лв./, а на последно – аграрният сектор с дял от 3,3% /150 млн. лв./. Тази особеност в структурата на БДС
на областно ниво е в сила и за община Гълъбово, като се различава от разпределението на БДС по
сектори за България и за Югоизточен район, отличаващи се с водещо място на сектора на услугите.
По данни на НСИ, в периода 2008-2016 г. се отчита ръст в стойностите на следните ключови показатели, характеризиращи нефинансовия сектор в община Гълъбово: „предприятия“, „произведена
продукция“, „приходи от дейността“, „нетни приходи от продажби“, „разходи за дейността“, „печалба“,
„разходи за възнаграждения“, „ДМА“.
През 2016 г. на територията на общината функционират 390 бр. нефинансови предприятия – при
стойност от 448 бр. през 2010 г. /най-висока стойност за периода/. Нетните приходи от продажби в нефинансовия сектор на местно ниво нарастват от 592 755 хил. лв. през 2008 г., на 1 352 269 хил. лв. през
2016 г. – отчетен ръст от над 128,0% /759 514 хил. лв./. Посочената стойност на показателя за 2016 г. не
е най-високата стойност за периода /по-благоприятна стойност на нетните приходи от продажби се отчита през 2014 г. и 2015 г./.
В разглеждания период се отчита спад в броя на заетите и на наетите лица в нефинансовия сектор на местната икономика. Заетите лица в нефинансовите предприятия през 2008 г. са 7 499 д., като в
резултат на постепенен спад в стойността на показателя, през 2016 г. се отчита най-малък брой заети в
периода 2008-2016 г. – 4 614 д. Същата констатация е в сила и за броя на наетите лица, които намаляват
от 7 267 д. през 2008 г., на 4 300 д. през 2016 г.
Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в общината в периода 2008-2016 г. също бележи спад от 9 275 д. през 2008 г. /най-висока стойност/, на 6 454 д. през
2016 г. когато е отчетена най-ниска стойност на показателя.
В посочения период размерът на средната брутна годишна работна заплата на наетите лица в
община Гълъбово нараства от 10 522 лв. през 2008 г., на 18 307 лв. през 2016 г. Най-голям размер на
средната брутна годишна работна заплата се отчита за сектори Е – 32 842 лв. и D – 25 337 лв.
По данни на НСИ, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи чрез строителство и закупуване в периода 2008-2016 г. намаляват от 972 733 през 2008 г., на 49 603 през 2016 г. Найголям дял в структурата на показателя на местно ниво формират сектори B,C, D, E – „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци
и възстановяване“ – с общ дял от 81,8% през 2016 г.
Таблица 3.3.1.1.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община
Гълъбово в периода 2008-2016 г.
Индикатор

Единица

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Предприятия

брой
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422

414

396
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389
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Произведена продукция

хил. лв.
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1 348 041
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Разходи за
възнаграждения

хил. лв.
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ДМА

хил. лв.
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По данни на Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
През 2016 г. община Гълъбово формира 19,3% /1 348 041 хил. лв./ от произведената продукция
в нефинансовия сектор на област Стара Загора /6 996 670 хил. лв./ и 3,1% /4 614 бр./ от заетите лица в
нефинансовия сектор на областната икономика /149,83 хил. бр./.
В периода 2007-2016 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в община
Гълъбово нараства от 351 184,6 хил. евро през 2007 г., на 646 848,5 хил. евро през 2016 г. Посочената
стойност за 2016 г. не е най-високата стойност на показателя в разглеждания период. С по-голям размер
на ПЧИ се отличават 2014 г. /656 323,5 хил. евро/ и 2015 г. /756 390,6 хил. евро/. ПЧИ в община Гълъбово
през 2016 г. формират 70,2% в структурата на ПЧИ на областно ниво /920 971,3 хил. евро/.
Фигура 3.3.1.1.3. Преки чуждестранни инвестиции в община Гълъбово в периода 2007-2016 г.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В зависимост от броя на заетите лица, икономическите показатели се свързват с дейността на
четири групи предприятия: микро /с до 9 заети/, малки /между 10 и 49 заети/, средни /между 50 и 249
заети/ и големи /с над 250 заети/.
По данни на НСИ, на територията на община Гълъбово преобладават предприятията с до 9 заети
лица, които през 2016 г. формират 90,0% /351 бр./ в структурата на предприятията на общинско ниво
/390 бр./. Големите предприятия с над 250 заети лица формират 1,0% /4 бр./ в структурата на нефинансовия сектор. В периода 2007-2016 г. се отчита спад в броя на големите предприятия /най-висока
стойност от 8 бр., отчетена през 2009 г. и 2010 г./. Броят на малките и средни предприятия през посочената година е съответно 29 и 6.
През 2016 г. големите предприятия в нефинансовия сектор на местната икономика формират
12,8% /172 990 хил. лв./ от нетните приходи от продажби и 59,1% /2 729 бр./ от заетостта на общинско
ниво. Посочената стойност на показателя „нетни приходи от продажби“ от дейността на големите предприятия през 2016 г. е втората най-ниска стойност на показателя в периода 2007-2016 г. /с по-ниска
стойност се отличава само 2015 г. – 161 573 хил. лв./. Най-висока стойност на нетните приходи от продажби, реализирани от големите предприятия на територията на общината, е отчетена през 2008 г. –
411 397 хил. лв.
През 2016 г. микро предприятията на територията на община Гълъбово формират 45,7% /618
537 хил. лв./ и 13,7% /630 бр./ от заетите лица в нефинансовия сектор на местната икономика.
3.3.2 Отрасли
Извършеният структурен анализ разглежда дейности на трите икономически сектора /първичен,
вторичен и третичен/ на територията на община Гълъбово. Последователността и наименованията на
анализираните дейности съответстват на секторите, определени в Класификацията на икономическите
дейности /КИД/ от 2008 г. /еднобуквен код = сектор A, B, C, D и т.н./.
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Таблица 3.3.2.1. Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008 / - сектори

Класификация на икономическите дейности: сектори
Код
Наименование на позицията
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
K
Финансови и застрахователни дейности
L
Операции с недвижими имоти
M
Професионални дейности и научни изследвания
N
Административни и спомагателни дейности
O
Държавно управление
P
Образование
Q
Хуманно здравеопазване и социална работа
R
Култура, спорт и развлечения
S
Други дейности
Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по
T
производство на стоки и услуги за собствено потребление
U
Дейности на екстериториални организации и служби

По данни на: http://www.kik-info.com/files/KID-2008.pdf
Представената таблица по-долу съдържа информация за стойностите на ключови
икономически показатели, характеризиращи дейността на нефинансовия сектор на територията на
община Гълъбово през 2016 г.
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Таблица 3.3.2.2. Основни икономически показатели, характеризиращи дейността на нефинансовите предприятия в община Гълъбово през 2016 г. /по
икономически сектори съгласно КИД-2008/
Предприятия

Произведена
продукция

брой

хиляди левове

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО /ОБЩО/

390

1 348 041

1 443 308

1 352 269

1 183 736

235 701

4 751

4 614

4 300

80 142

2 433 428

A - СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

35

13 221

21 368

13 711

18 385

2 743

137

127

101

828

14 426

B - ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C - ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

26

33 687

35 469

33 080

35 725

1 350

1 774

871

840

..

6 171

D - ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

8

1 187 358

1 196 344

1 124 857

966 292

2 05 070

-

2 059

2 054

55 267

2 286 924

E - ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

3

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

F - СТРОИТЕЛСТВО

19

4 110

4 393

4 117

4 291

398

342

68

49

265

843

G - ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

152

19 724

91 882

86 029

89 979

2 144

471

523

404

3 026

9 723

H - ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

68

24 371

26 138

24 856

24 969

1 778

..

345

300

2 068

6 749

I - ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

27

767

1 167

1 106

1 067

129

33

64

37

197

488

J - СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

3

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

L - ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

4

42

871

..

..

..

..

4

..

..

195

M - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

10

116

143

119

107

44

..

10

-

..

56

N - АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

3

..

..

..

..

..

-

..

..

..

..

P - ОБРАЗОВАНИЕ

1

..

..

..

..

-

-

..

-

-

-

Q - ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

13

2 294

2 721

2 071

2 727

92

..

140

131

1 386

3 033

R - КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

3

..

..

..

..

..

-

..

..

..

..

S - ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

15

137

137

137

117

32

..

17

..

..

35

Икономически сектор*

Приходи
от
дейността

Нетни
приходи от
продажби

Разходи за
дейността

Печалба

Загуба

Заети

Наети

брой

Разходи за
възнагражде ДМА
ния
хиляди левове

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/; „-“ – няма случай; „ .. “ - конфиденциални данни
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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Отчетените стойности на разгледаните показатели отреждат водеща роля на следните сектори
в икономиката на община Гълъбово:
D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
През 2016 г. сектор D заема първо място в структурата на всички разгледани показатели, характеризиращи дейността на нефинансовия сектор в община Гълъбово. Изключение прави показател
„предприятия“ с първо място за сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
През разглежданата година сектор D произвежда 88,1% /1 187 358 хил. лв./ от продукцията и
реализира 83,2% /1 124 857 хил. лв./ от нетните приходи от продажби на местно ниво. Броят на заетите
лица в сектора през 2016 г. /2 059 бр./ формира 44,6% от всички заети в нефинансовия сектор в общината.
По данни на НСИ, оборотът на нефинансовите предприятия в сектора през 2016 г. е в размер на
1 125 275 хил. лв., формиращи 83,1% в структурата на показателя на общинско ниво /1 353 351 хил. лв./.
С – „Преработваща промишленост“
През 2016 г. сектор С – „Преработваща промишленост“ се нарежда на второ място в структурата
на показателите: произведена продукция – 2,5% /33 687 хил. лв./, заети лица – 18,9% /871 бр./ и наети
лица – 19,5% /840 бр./.
През посочената година секторът формира 37,3% /1 774 хил. лв./ от загубата на нефинансовите
предприятия на местно ниво /отчетена най-висока стойност за сектор С сред секторите по КИД-2008, за
които НСИ предоставя статистическа информация/.
Оборотът на нефинансовите предприятия в сектор С през 2016 г. /33 555 хил. лв./ формира 2,5%
от оборота на нефинансовите предприятия в община Гълъбово /трето място след сектори D и G/.
G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“
През разглежданата година секторът заема първо място по брой предприятия на местно ниво с
дял от близо 39,0% /152 бр./ от нефинансовите предприятия в общината. Стойностите на показателите
„приходи от дейността“ – 91 882 хил. лв., „нетни приходи от продажби“ – 86 029 хил. лв., „разходи за
дейността“ – 89 979 хил. лв. и „разходи за възнаграждения“ – 3 026 хил. лв. отреждат второ място на
сектор G в структурата на местната икономика.
През 2016 г. секторът се нарежда на второ място в структурата на показателя „оборот“ сред
секторите по КИД-2008 с дял от 6,4% /86 072 хил. лв./ от оборота на нефинансовите предприятия на
местно ниво.
3.3.2.1 Първичен сектор
Отнасяйки икономическите дейности на първичния сектор към наименованията на отделните
позиции в категория „сектор“ по КИД-2008, анализът обхваща сектори А – „Селско, горско и рибно
стопанство“ и B – „Добивна промишленост“.
По данни на НСИ, стойностите на икономическите показатели, характеризиращи сектор В –
„Добивна промишленост“ през 2016 г. попадат в категория „няма случай“. Същата особеност се
установява и за предходната 2015 г. Последната година, за която са налице данни за функциониращи
предприятия в сектор „В“ в община Гълъбово е 2013 г., когато в сектора функционира едно предприятие.
През предходните 2010, 2011 и 2012 г. в сектора функционират две предприятия.
Таблица 3.3.2.1.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на първичния
сектор в община Гълъбово за 2016 г. по икономически дейности
Икономически сектор*
Община Гълъбово
A – „Селско, горско и
рибно стопанство“
B – „Добивна
промишленост“
Относителен дял**

390

Произведена
продукция
(хил. лв.)
1 348 041

Нетни приходи
от продажби
(хил. лв.)
1 352 269

35

13 221

9,0%

Предприятия
(брой)

4 614

Разходи за
възнаграждения
(хил. лв.)
80 142

13 711

127

828

-

-

-

-

1,0%

1,0%

2,8%

1,0%

Заети
(брой)

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/;
„-“ – няма случай; ** Относителен дял на сектор А в структурата на местната икономика
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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През 2016 г. в сектор А са концентрирани 9,0% /35 бр./ от нефинансовите предприятия в общината,
които произвеждат 1,0% /13 221 хил. лв./ от продукцията в местната икономика и реализират 1,0% /13
711 хил. лв./ от нетните приходи от продажби в нефинансовия сектор на общината. Броят на заетите
лица в сектора през 2016 г. /127 бр./ формира 2,8% в структурата на показателя на местно ниво.
Оборотът на предприятията в сектор А през 2016 г. е в размер на 13 783 хил. лв., равняващи се
на 1,0% от оборота на нефинансовите предприятия в община Гълъбово.
Сектор А – „Селско, горско и рибно стопанство“:
По данни на ОСЗ Гълъбово площта на земеделските територии в общината през 2014 г. е 191 130
дка, равняващи се на около 55,0% от площта на общината. Първо място в структурата на земеделските
земи според начина им на трайно ползване заемат нивите с дял от 47,7% /16 613 ха/. Площите с трайни
насаждения формират 0,6% /249,4/ в структурата на земеделските земи.
Сред отглежданите селскостопански култури на територията на общината преобладават зърнено-житните и маслодайните култури. През 2014 г. площите заети с пшеница се нареждат на първо място /52
954 дка/, следвани от площите със слънчоглед /33 960 дка/.
Развитието на животновъдството в община Гълъбово се свързва предимно с дейността на лични
стопанства, като с водещ дял в неговата производствена структура се отличават млечното говедовъдство, свиневъдството и овцевъдството. Сред основните характеристики на произвежданата животновъдна продукция в общината е липсата на пазарна реализация – продукцията е насочена главно към
покриване потребностите на производителите.
По данни на ОСЗ Гълъбово, към средата на 2014 г. най-голям дял от регистрираните животновъди в
общината са говедовъди /32 бр./. На следващо място се нареждат овцевъдите /18 бр./, както и тези,
отглеждащи пчели /14 бр./ и кози /10 бр./.
Въпреки наличието на благоприятен природноресурсен потенциал на територията на общината,
разглежданият сектор няма структуроопределящо значение за развитието на местната икономика. Сред
основните проблеми, съпътстващи развитието на растениевъдството се отличават маломерността и разпокъсаността на поземлената собственост. Сред благоприятните предпоставки за бъдещото развитие
на земеделското производство се откроява най-вече относително високият дял на обработваемите площи, създаващ условия за развитието на традиционни за територията на общината производства /най
вече на зърнено-хлебни и фуражни култури/.
3.3.2.2 Вторичен сектор
В съответствие с КИД-2008 анализът обхваща четири сектора: 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“ и F „Строителство“.
Вторичният сектор се отличава със структуроопределяща роля за развитието на местната икономика. Водещо място в неговата производствена структурата заема сектор D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, където функциониращите през
2016 г. 8 бр. предприятия произвеждат 88,1% /1 187 358 хил. лв./ от продукцията и реализират 83,2% /1
124 857 хил. лв./ от нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в общината. Заетите
лица в сектор D /2 059 бр./ формират 44,6% от всички заети в нефинансовия сектор на общинско ниво.
Отчетените стойности на разглежданите основни икономически показатели отреждат на сектор D първо
място в структурата на местната икономика /с изключение на показателя „брой предприятия“/.
Таблица 3.3.2.2.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на вторичния
сектор в община Гълъбово за 2016 г.
Икономически сектор*
Община Гълъбово /общо/
C – „Преработваща
промишленост“
D – „Производство и
разпределение на
електрическа и топлинна

390

Произведена
продукция
/хил. лв./
1 348 041

Нетни приходи
от продажби
/хил. лв./
1 352 269

26

33 687

8

1 187 358

Предприятия
/брой/

4 614

Разходи за
възнаграждения
(хил. лв.)
80 142

33 080

871

..

1 124 857

2 059

55 267

Заети
/брой/
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енергия и на газообразни
горива“
E – „Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
F – Строителство“
Общо
Относителен дял**

3

..

..

..

..

19
56
14,4%

4 110
37 797
2,8%

4 117
37 197
2,8%

68
2 998
65,0%

265
55 532
69,3%

* КИД - 2008 /еднобуквен код = сектор/
„ .. “ - конфиденциални данни; ** Относителен дял в структурата на местната икономика
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
С водещо място в производствената структура на икономиката на община Гълъбово се отличава
енергопроизводството, което се характеризира със значение и в национален мащаб. Възникването и
функционирането на по-голяма част от предприятията в общината, се свързва с тяхната обслужваща или
съпътстваща роля /монтаж, ремонт, доставки и техническо обслужване и др./ на структуроопределящите предприятия в областта на енергетиката.
3.3.2.3 Третичен сектор
Съгласно класификацията по КИД-2008 анализът обхваща няколко икономически сектора,
включващи дейности, отнасящи се към третичния икономически сектор.
Стойностите на основните икономически показатели, характеризиращи дейността на нефинансовия сектор в община Гълъбово през 2016 г. отреждат на третичния сектор второ място в структурата
на местната икономика. Изключение прави показателят „брой предприятия“, чиято стойност /299 бр./
отрежда на третичния сектор първо място в общинската икономика – 76,7%.
С водещо значение за развитието на третичния сектор в общината се отличава сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, в който през 2016 г. функционират близо 39,0% /152 бр./
от нефинансовите предприятия в общината, реализиращи 6,4% /86 029 хил. лв./ от нетните приходи от
продажби в нефинансовия сектор на местно ниво.
Сектор Н – „Транспорт, складиране и пощи“ формира най-голям дял от произведената продукция в третичния сектор – 51,4% /24 371 хил. лв./ през 2016 г.
Таблица 3.3.2.3.1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на третичния
сектор в община Гълъбово за 2016 г.
Икономически сектор*
Община Гълъбово /общо/
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“
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Произведена
продукция
/хил. лв./
1 348 041

Нетни приходи
от продажби
/хил. лв./
1 352 269

4 614

Разходи за
възнаграждения
(хил. лв.)
80 142

152

19 724

86 029

523

265

68

24 371

24 856

345

3 026

27

767

1 106

64

2 068

3

..

..

..

197

4

42

..

4

..

10

116

119

10

..

Предприятия
/брой/

Заети
/брой/

39

N – „Административни и
спомагателни дейности“
Р – „Образование“
Q – „Хуманно
здравеопазване и социална
работа“
R – „Култура, спорт и
развлечения“
S – „Други дейности“
Общо
Относителен дял**

3

..

..

..

..

1

..

..

..

..

13

2 294

2 071

140

-

3

..

..

..

1 386

15
299
76,7%

137
47 451
3,5%

137
114 318
8,5%

17
1 103
23,9%

..
6 942
8,7%

* КИД-2008 /еднобуквен код = сектор/
„ .. “ - конфиденциални данни; ** Относителен дял в структурата на местната икономика
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
3.4 Райони със специфични проблеми
• Изводи
o Отчетените стойности на основните икономически показатели през 2016 г. отреждат на
вторичния сектор първо място в структурата на местната икономика. Водещо място
заема сектор D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива“, в който през разглежданата година се произвеждат 88,1% /1
187 358 хил. лв./ от продукцията и се реализират 83,2% /1 124 857 хил. лв./ от нетните
приходи от продажби на местно ниво. Оборотът на нефинансовите предприятия в сектор
D през 2016 г. е на стойност 1 125 275 хил. лв., равняващи се на 83,1% от оборота на
нефинансовите предприятия на общинско ниво;
o На следващо място в структурата на местната икономика се нарежда третичният сектор,
отличаващ се с водеща роля на сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“. През 2016 г. в сектор G функционират 39,0% /152 бр./ от нефинансовите
предприятия в община Гълъбово /първо място в общинската икономика/, реализиращи
6,4% /86 029 хил. лв./ от нетните приходи от продажби /второ място в структурата на
местната икономика/. През посочената година сектор G заема второ място по размер на
оборота сред секторите по КИД-2008 – дял от 6,4% /86 072 хил. лв./ от оборота на
нефинансовите предприятия в общината;
o Последно място в структурата на местната икономика заема първичният сектор. През
2016 г. в сектор А – „Селско, горско и рибно стопанство“ функционират 9,0% /35 бр./ от
нефинансовите предприятия в общината, произвеждащи 1,0% /13 221 хил. лв./ от
продукцията и реализиращи 1,0% /13 711 хил. лв./ от нетните приходи от продажби в
нефинансовия сектор на общинско ниво.
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4 Териториални проучвания
4.1 Релеф
Преобладава предимно равнинен релеф в северната част от общината (северно от гр. Гълъбово)
с денивелация от 100 до 150м надморска височина. В южната и югозападната част от общината релефа
става с по-голяма надморска височина. Там (южно от с. Главан) е ситуирана и най-високата точка в
общината връх Чуката 543 м надморска височина. Най- ниската точка се намира северно от гр. Гълъбово
по поречието на р. Сазлийка.
4.2 Климат
4.2.1 Температури
Климата в общината се характеризира с топло лято и мека зима. В зимните месеци по-малко от
5 дни са с минусови температури, а през останалата част от температурите са положителни. През лятото
половината от дните през месец юли и август са с преобладаващи температури от 30-35 градуса.
Фиг. 4.2.1.1. Средна дневна температура по месеци с в община Гълъбово

Източник: https://www.meteoblue.com
Общината е разположена в благоприятна зона на Тракийската низина от 1450 до 1500 KWh/m2
на глобалната хоризонтална радиация, което е потенциал за развитието на соларни системи за отопление и производство на енергия.
Фиг. 4.2.1.2. Глобална хоризонтална слънчева радиация

Източник: СоларГис
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4.2.2

Вятър
Преобладават дни с предимно ветровито време, като през 1/3 от дните вятъра е със скорост от
5 до 12 км/ч. Най-ветровити са месеците март, април, юли и август.
Фиг. 4.2.2.1. Средна дневна скоростна вятъра по месеци в община Гълъбово

Източник: https://www.meteoblue.com
4.2.3 Валежи
Най-голям брой дни с валежи са в периода от ноември до юни. Преобладават валежи от 2-5мм
в продължение на 5 дневни периоди. През повече от две трети от времето се наблюдава отсъствие на
валежи.
Фиг. 4.2.3.1. Средна дневно количество на валежите по месеци в община Гълъбово

Източник: https://www.meteoblue.com
4.3 Геология и хидрология
4.3.1 Геология
4.3.1.1 Свлачища
В общината е регистрирано едно свлачище през 2015 година. То се намира източно от село
Обручище по поречието на река Соколица и е със състояние на потенциално.
Таблица 4.3.1.2.1. Списък на регистрираните свлачища на територията на община Гълъбово
Национален
идентификатор:
SZR 07.53134-01

Местоположение:
с. Обручище

Структура на
свличане:
Асеквентно

Механизъм на
свличане:
Делапсивно

Възраст на
свлачището:
Съвременно

Източник: Геозащита Перник
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4.3.2 Хидроложки условия
4.3.2.1 Повърхностни водни тела
През територията на общината преминават 5 основни повърхностни водни тела, със следните
кодове и наименования:
• BG3MA200L021 - Аша дере
• BG3MA200L019 - Сазлийска
• BG3MA200R016 - Мусачка
• BG3MA200R017 - Соколица
• BG3MA200L210 - Касап дере
Фиг. 4.3.2.1.1. Повърхностни водни тела на територията на Източнобеломорски район и община
Гълъбово

Източник: БДИБР
Язовири на територията на общината има общо 39. Всички те, както и повърхностните речни
тела са част от басейна на река Марица.
Таблица 4.3.2.1.1. Регистър на язовирите на територията на община Гълъбово
№
361
374
376
378
379
391
394
409
414
416
417
419

Име
яз. Чернилката
яз. Устието
яз. Чамурлийка
яз. Соата
яз. Чеир дере
яз. Картала
яз. Циганска река
яз. Войводово
яз. Среден връх
яз. Чекеня
яз. Мъдрец- голям
яз. Мъдрец-1

Община
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово

Басейн
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица

Област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
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421
432
437
440
442
446
448
457
465
466
470
471
477
481
483
488
492
495
501
502
504
511
1286
1287
1288
1289
1291

яз. Мъдрец- среден
яз. Медникарово-1
яз. Дерменка
яз. Черв. река
яз. Мусачево
яз. Медникарово-4
яз. Обручище
яз. Медникарово-2
яз. Медникарово-3
яз. Розов кладенец
яз. Медникарово5
яз. Бейкьово
яз. Искрица4
яз. Хайдушко кладенче
яз. Искрица3
яз. Розов кладенец
яз. Искрица-1
яз. Кумлия
яз. Искрица-2
яз. Великово
яз. Шаова кория
яз. Листниците
яз. Куза гьол
яз. Демиров гьол
яз. Демиров гьол

Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово

Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица
Марица

Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Източник: БДИБР
Във връзка с процедура по изработване на Общ устройствен план на община Гълъбово
„Напоителни системи“ ЕАД предостави следната информация:
• „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора не е собственик и не стопанисва
хидромелиоративни съоръжения, описани в т.1.
• „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора стопанисва корекцията на р.
Соколица и корекцията на река Сазлийка, на територията на община Гълъбово, посредством
Договор № РД 50-43/ 03.04.2014г. сключен между „Напоителни системи” ЕАД - София и МЗГ за
ОПВВВ / Обекти за предпазване вредното въздействие на водите/.
Таблица 4.3.2.1.2. Корекцията на река Сазлийка от км. 11+220 до км.38+835, представляващи следните
имоти по КВС / Карта за възстановената собственост/ на територията на община Гълъбово:
ПИ
ПДС
Землище
№ 379
Акт №7700/13.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 804
Акт №7713/14.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 315
Акт №7699/13.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 822
Акт №7716/14.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 259
Акт №7698/13.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 852
Акт №7718/14.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 812
Акт №7715/14.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 807
Акт №7714/ 14.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 406
Акт №7701/13.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 848
Акт №7717/14.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 444
Акт №7702/13.03.2013г.
гр. Гълъбово
Източник: „Напоителни системи“ ЕАД
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Таблица 4.3.2.1.3. Корекцията на река Соколица от км.0+000 до км 3+500, представляващи следните
имоти по КВС:
ПИ
ПДС
Землище
№ 397
Акт №7663/06.03.2013г.
гр. Гълъбово
№ 913
Акт №7664/06.03.2013г.
с. Обручище
№ 565
Акт №7662/06.03.2013г.
с. Обручище
№ 604
Акт №7667/06.03.2013г.
с. Обручище
№ 605
Акт №7666/06.03.2013г.
с. Обручище
№ 979
Акт №7665/06.03.2013г.
с. Обручище
Източник: „Напоителни системи“ ЕАД
„Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора не подава вода за напояване и
промишлени нужди на територията на община Гълъбово.
• „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора не предвижда бъдещи проекти
на територията на община Гълъбово.
4.3.2.2 Подземни водни тела
Общината попада върху три подземни водните тела. Най-голямото по площ е BG3G0000PgN019
намиращо се в западната и централната част на общината, следвано от BG3G00000Pt045 – разположено
в югоизточната част от общината и с най-малка площ е BG3G0000T12034 в североизточната част от общината.
Таблица 3.2.2.2.1. Подземни водни тела на територията на община Гълъбово
Код
Басейн
Наименование
BG3G0000PgN019
MA
Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток
BG3G00000Pt045
MA, TU
Пукнатинни боди - Шишманово - Устремски масив
BG3G0000T12034
TU
Карстово води - Тополовградски масив
Източник: БДИБР
4.3.2.3 Територии в риск от наводнения
На територията на общината са установени реките р. Сазлийка и р. Соколица, като реки с голям
риск от наводнения. За тях са разработени карти на рисковете от наводнения в три степени – висока
(20г.); средна (100г.) и малка (1000г.). Освен тях е направена оценка риск от заливане следствие от
преминаване на катастрофална вълна на язовирите Константиновец, Мусачево и Йовина река. Всички
са отразени в схема Опорен план на община Гълъбово.
Таблица 4.3.2.1.1. Територии с риск от наводнения в община Гълъбово
•

РЗПРН код

Име на
РЗПРН

Дължина
км

BG3_APSFR_MA_03

Сазлийка

75

Реки във водосбора

Общини

р. Сазлийка, р. Соколица,
р. Гюргеченска река, р.
Блатница, р. Мусачка река

Симеоновград,
Гълъбово,
Раднево

По-големи населени
места, които попадат
в РЗПРН

гр. Симеоновград, гр.
Гълъбово, гр. Раднево

Източник: ПУРН на БДДР
4.3.2.4 Находища на минерални води
В Регистъра с разрешителните за водовземане от минерални води - изключителна държавна
собственост няма предоставени разрешителни за водовземане на минерални води на територията на
община Гълъбово.
4.3.2.5 Защита на населението
По данни на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) гр.
Гълъбово за периода 2011-2017г. за природни бедствия, пожари, производствени аварии, наводнения,
свлачища и др. на територията на Община Гълъбово регистрирани в РСПБЗН - МВР гр. Гълъбово.
• 2011г. - 160 произшествия
• 2012г. - 214 произшествия. От които 22бр. произшествия причинени от природно бедствие. Обявени бедствени положения през февруари в с. Обручище и бедствие през август в с. Главан.
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2013г. - 152 произшествия. От които 2бр. произшествия причинени от природно
бедствие.
• 2014г. - 125 произшествия. От които 36 бр. произшествия причинени от природно
бедствие. Обявено бедствено положение през септември с. Априлово , бедствие през
декември гр. Гълъбово. Производствени аварии през октомври в ТЕЦ - AES гр. Гълъбово.
• 2015г. - 123 произшествия. От които 10 бр. произшествия причинени от природно
бедствие. Обявено бедствена положение през март гр. Гълъбово и производствени
аварии през март в ТЕЦ - AES гр. Гълъбово.
• 2016г. - 164 произшествия. Бе обявено бедствено положение през септември в с. Главан,
бедствие през август в гр. Гълъбово
• 2017г. - 121 произшествия. През годината не беше обявявано бедствено положение на
територията на общ. Гълъбово.
4.3.3 Полезни изкопаеми
По данни на общинския план за развитие на община Гълъбово 2014-2020, палеогеографското
развитие на територията на общината предопределя и наличието на полезни изкопаеми. Основният
минерално-суровинен ресурс, с който разполага община Гълъбово, са лигнитните въглища.
Лигнитните въглища са в основата на водещите икономически отрасли в общината – въгледобив
и електропроизводство. Те са част от Източно-маришкия каменно-въглен басейн (площ около 200 кв.
км; около 2,6 млрд. т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси
на България), разположен на териториите на общини Гълъбово и Раднево. Въглищните пластове са в
три продуктивни хоризонта и са плитко разположени.
По данни на Министерство на енергетиката, освен лигнитните въглища на територията на
общината са установени и запаси от уранови руди и гранити за трошен камък.
Таблица 4.3.3.1. Залежи на полезни изкопаеми на територията на община Гълъбово
•

№

Име

Група подземно богатство,
суровина

Концесионери, партида НКР

1

Източно-маришки басейн,
Трояново 1629/1967 1067/1973
620/1966 830/1969

Твърди горива, лигнитни
въглища

„Мини Марица Изток" ЕАД, гр.
Раднево, D-00465

14

Мъдрец

15

Владимирово

12

Марица, Марица ВВК/1995

13

Марица, Навъсен НБЗ-166/1996

Няма - Находището е
ликвидирано
Няма - Находището е
ликвидирано
Няма - Находището е
ликвидирано
Няма - Находището е
ликвидирано

17

Помощник

Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Метални полезни изкопаеми,
уранови руди
Строителни материали, гранити
за трошен камък

Няма

Източник: Министерство на енергетиката
На територията на общината има една концесионна площ държавна концесия за добив за
"Източномаришки въглищен басейн", предоставена на "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД за срок от 35
години от 22.07.2008 г.
Таблица 4.3.3.2. Концесии за добив на полезни изкопаеми на територията на община Гълъбово
ID
Наименование
държавна концесия за добив за "Източномаришки въглищен басейн", област Стара
Загора, община Раднево, населено място Раднево с орган, представляващ концедента
D - 000465
- министъра на икономиката и енергетиката, предоставена на "МИНИ МАРИЦА
ИЗТОК" ЕАД за срок от 35 години от 22.07.2008 г.
Източник: Национален концесионен регистър
По данни на Министерство на енергетиката, освен посочените залежи на полезни изкопаеми и
една концесия за добив, има една концесия за търсене и проучване на полезни изкопаеми - „Владимирово“, която е изтекла през 2015 година. Детайлна информация за разрешението и срока на експлоатация, може да се проследи в таблицата по-долу. Тя се намира в най-източната част от общината.
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Таблица 4.3.3.3. Концесии за търсене и проучване на полезни изкопаеми на територията на община
Гълъбово
ИдентиРазрешение Договор/
Вид
Срок
Титуляр
фикатор
Ефективна
дата
3106ТП1 №146/02.11 12.06.2012/ Търсене и проучване на 3 години Болкан минерал
103800
.2011
04.07.2012
минерални полезни
енд майнинг“ ЕАД,
изкопаеми
с. Челопеч
Източник: Министерство на енергетиката
4.4 Флора
По данни на общинския план за развитие на община Гълъбово 2014-2020, във фитогеографско
отношение, територията на община Гълъбово се отнася към Тракийската провинция на Европейската
широколистна горска област. В миналото районът е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса
на антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по
естествен път са възникнали вторични горски, храстови и тревни формации.
Основната част от естествените гори в общината се намира в югоизточния и край и в терасите на
реките. Наблюдава се наличието на следните видове, в резултат на осъществена горска рекултивация:
Pinus nigra (черен бор), Quersus vidra (черен дъб), Quersus robir (летен дъб), Beluta pendula (бяла бреза),
Tilia tomentosa (сребролиста липа), Platanus acerifolia (хибриден платан), Robinia pseudoacacia (бяла
акация). Единично и групово участие имат и следните видове: Fraxinus ornus (мъждрян), Fraxinus
oxucarpa (полски ясен), Populus Xeuroamericana (топола), Ailantus glandulosa (айлант). От храстите
различна степен на участие имат видовете: Syringa vulgaris (люляк), Amorha fruticosa (аморфа), Tamarix
tetrandra (тамарикс), Ligustrum vulgare (птиче грозде) и др. Най-често срещаните храсти са драка,
смрадлика, шипка и дрян, по-рядко черното грозде и чашкодрян. Тревната растителност е представена
от: невен, глухарче, бъз, лайка, мента, маточина, пелин.
По данни на МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора за площта на горските
територии в землищата на населените места в Община Гълъбово, както и данни за разпределението на
горската площ по вид на земите и вид на горите, и разпределение на залесената площ по дървесни
видове и класове на възраст.
Територията на Община Гълъбово попада в района на дейност на Югоизточно държавно
предприятие Сливен, Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Стара Загора“. Към
настоящия момент е извършена инвентаризация и приет Горскостопански план от 2016 г. за горските
територии държавна собственост и за горските територии собственост на Община Гълъбово. Плановете
са със срок на действие десет години до 2025 г. включително.
Таблица 4.4.1. Списък подотдели в община Гълъбово
№ по
ред

Землище

89

Априлово

90

Великово

91

Главан

92

Гълъбово

Списък подотдели - Община ГЪЛЪБОВО
391: а, б, в, г, д, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1,б1, в 1, г1,
д 1, е 1, ж1, з1, и 1, к1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21
390: 7; 391: ц, 12, 13; 395: а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5,10; 396: а, б, в, г, д, е,
1, 2, 3, 4, 5; 397
433: к, л, м, н, о, п, 1; 442: х; 443: а1, б1, ж1, з1, и1, к1, л1, 4; 455: ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д 1, е1,ж1, з1, и1, к1, л 1, м 1, н 1, о 1, п 1, р 1, с1,
И, у1; 456: в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 457; 458; 459; 460; 461; 462;
463; 464; 465; 466; 467: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф,
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 468: е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 8, 9; 469: 6, в, г, д, е, ж, з, и,
к, 1,2, 3, 4; 470: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, ц, 1,2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10; 479; 488: в, з, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, 1; 489; 737: а, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
393; 394; 395: ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 6, 7, 8, 9; 396: ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, у, ф, х, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16; 398: 3; 399: а, 6, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 400; 401; 402;
403; 424: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3; 426: в, г, д, е, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9; 491: р, с, т, у, ф, х, ц, 13, 14, 15,16,17,18,22

площ, ха
79.5
139.8

1230.4

667.0

47

93

Искрица

94

Медникарово

95

Мусачево

96

Мъдрец

97

Обручище

98

Помощник

99

Разделна

433: а, 6, в, г, д, е; 439: а, 6, в; 440: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р,
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 441; 442: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 443: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, у, ф, х, ц, ч,
я, 1, 2, 3
430: а, 6, в, г, д; 433: ж, з, и; 435: т, у, ф, х, ц, ч, ш, я, а1, б1, в1, г1, д 1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л 1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 15, 16, 17, 18; 439: г, д, е, п, р, т,
у, ж1; 440: ю, я; 502. п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, р1, с1, т1, у1, ф1
423; 424: с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, 62, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 425; 828
439: ж, з, и, к, л, м, н, о, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д 1, е1, 1, 2,
3, 4, 5, 6; 443: о, п, р, с, т, ш, щ, ю, в1, г1, д1, е1; 444; 445: д, е, ж, з, и, к,
л, м, 1, 2, 3, 4, 5; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455: а, 6, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1,2, 3, 4; 456: а, 6, 20, 21; 488:
а, 6, г, д, е, ж, и, к, л, ш; 506: а, 6, в; 732; 836: д, е, ж, з, и, к, 1, 2
426: а, 6, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в 1,
г1, д 1, е 1, ж1, з 1, и 1, к1, л 1, м1, н1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32; 428; 429; 430: е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1,2; 432; 435: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14; 491: а, 6, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19,
20, 21; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502: а, 6, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, а1,61, в1, г1, д 1, е1, ж1, з1, и1, к1, л 1, м1, н 1, о1,
п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 737:
и, к, л, м, н, 20, 21
467: х, ц, ч, ш, 9,10,11; 468: а, б, в, г, д, п, р, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7; 469: а, л;
470: т, у; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 737: б, в, г, д, е, ж, з, о, п, р, с,
т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, М, д1, е1, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
398: а, 6, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 4, 5, 6;
399: о, п, р, с, т, у
ВСИЧКО: Община ГЪЛЪБОВО
ВСИЧКО: ДГС Стара Загора

261.8

124.9
380.1

852.0

1291.8

672.1
92.5
5791.9
40506.4

Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора
Таблица 4.4.2. Отчет за разпределение на общата горска площ по вид на земите и вид на горите - ДГС
Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Държавна собственост
ШирокоИглолист- листни ви- ПревръНискостъб
вид земи
всичко
ни
сокостебщане
лени
лени
насаждения с пълнота 0.4-1.0
3.0
165.0
1823.7
315.6
2304.6
склопени култури
456.0
452.2
344.9
1253.1
несклопени култури
186.6
186.6
всичко с пълнота 0.4-1.0
456.3
803.8
1823.7
660.5
3744.3
редини с пълнота 0.1-0.3
2.5
55.5
33.7
91.7
изредени култури
2.7
2.8
5.5
11.0
всичко с пълнота 0.1-0.3
2.7
5.3
55.5
39.2
102.7
всичко насаждения
459.0
809.1
1879.2
699.7
3847.0
клек
всичко залесена площ
459.0
809.1
1879.2
699.7
3847.0
сечище
пожарище
17.0
17.0
голина
22.4
131.5
169.0
322.9
48

всичко незалес. дървопр. площ
39.4
131.5
обработваеми земи
ливади
поляни
39.5
19.3
горски разсадници
пътища, просеки и др.
13.5
5.3
реки, блата, скали
14.7
15.4
всичко недървопр. площ
67.7
40.0
всичко устроена площ
566.1
980.6
Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора

148.8
56.0
17.4
222.2
2101.4

169.0
45.2
5.4
28.4
79.0
947.7

339.9
252.8
80.2
75.9
408.9
4595.8

клас III
41-60

клас IV
61-80

клас V
81-100

клас VI
101-120

клас VII
121-140

клас VIII
над 140

409.3

клас II
21-40

всичко иглолистни

клас I
1-20

Дървесни видове

Общо

Таблица 4.4.3. Отчет за разпределение на общата горска площ по вид на земите и вид на горите - ДГС
Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Общинска собственост
ШирокоИглолист- листни
ПревръНисковид земи
Всичко
ни
високощане
стъблени
стеблени
насаждения с пълнота 0.4-1.0
15.1
166.8
122.1
304.0
склопени култури
37.9
18.4
9.4
65.7
несклопени култури
0.3
0.3
всичко с пълнота 0.4-1.0
37.9
33.8
166.8
131.5
370.0
редини с пълнота 0.1-0.3
0.5
1.1
1.6
изредени култури
1.2
1.2
всичко с пълнота 0.1-0.3
1.2
0.5
1.1
2.8
всичко насаждения
39.1
33.8
167.3
132.6
372.8
клек
всичко залесена площ
39.1
33.8
167.3
132.6
372.8
сечище
пожарище
голина
0.6
0.6
1.2
всичко незалес. дървопр площ
0.6
0.6
1.2
обработваеми земи
ливади
поляни
0.1
11.4
18.3
0.2
30.0
горски разсадници
пътища, просеки и др.
1.0
1.0
реки, блата, скали
0.1
0.1
всичко недървопр. площ
0.1
11.5
19.3
0.2
31.1
всичко устроена площ
39.2
45.9
186.6
133.4
405.1
Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора
Таблица 4.4.4. Отчет за разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст ДГС Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Държавна собственост; Класове на възраст през 20
години

71.4

262.0

75.9

-

-

-

-

-

49

В Т.Ч.
Бял бор

13.3

0.2

1.1

12.0

-

-

-

-

-

Смърч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Черен бор

336.0

11.2

260.9

63.9

-

-

-

-

-

Ела

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бяла мура

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Черна мура

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дуглазка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лиственица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Други иглолистни

60.0

60.0

-

-

-

-

-

-

-

851.2

433.0

257.4

151.4

8.9

0.5

-

-

-

Бук

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дъб

286.6

139.2

88.5

51.7

7.1

0.1

-

-

-

Цер

209.7

188.9

136.0

50.0

1.8

0.4

-

-

-

Габър

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бряст

9.3

3.4

5.8

0.1

-

-

-

-

-

Ясен

144.3

64.2

70.4

9.7

-

-

-

-

-

Липа

12.0

11.8

0.2

-

-

-

-

-

-

Топола

5.0

2.4

0.8

1.8

-

-

-

-

-

Трепетлика

0.2

0.2

-

-

-

-

-

-

-

Явор

0.2

-

0.2

-

-

-

-

-

-

Бреза

33.4

13.2

20.2

-

-

-

-

-

-

Кестен

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Орех

102.5

0.2

28.4

73.9

-

-

-

-

-

Други широколистни

48.0

9.5

29.3

9.2

-

-

-

-

-

Всичко широколистни
високостъблени

851.2

433.0

257.4

151.4

8.9

0.5

-

-

-

Всичко високостъблени
гори

1260.5

504.4

519.4

227.3

8.9

0.5

-

-

-

ВСИЧКО
ШИРОКОЛИСТНИ
В Т.Ч

клас V
81-100

клас VI
101-120

клас VII
121-140

клас VIII
над 140
-

-

0.9
20.8
18.5 -

-

-

-

-

-

-

-

клас IV
61-80

-

клас III
41-60

-

20.8

40.2
-

-

0.9

40.2
-

18.5 -

клас II
21-40

всичко ИГЛОЛИСТНИ
втч
Бял бор
Смърч
Черен бор
Ела
Бяла мура

клас I
1-20

Дървесни видове

Общо

Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора
Таблица 4.4.5.Отчет за разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст
ДГС Стара Загора 2016; Филтър: Община ГЪЛЪБОВО, Общинска собственост; Класове на възраст през 20
години
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Черна мура
Дуглазка
Лиственица
Други иглолистни
ВСИЧКО
ШИРОКОЛИСТНИ
в т.ч.
Бук
Дъб
Цер
Габър
Бряст
Ясен
Липа
Топола
Трепетлика
Явор
Бреза
Кестен
Орех
Други широколистни
ВСИЧКО ШИРОКОЛ.
ВИСОКОСТЬБЛ

-

-

36.6

-

8.2

5.8
7.8

-

-

-

1.5 7.3 2.0
7.4
0.3
0.4 2.3 1.8
36.6

16.1

4.0
0.7

-

1.1
0.4

1.5 57.0
2.0 1.3
5.4
0.1 0.4 1.2
0.1
0.4
16.1

-

-

-

4.9 -

-

-

0.1 48.0 .-

-

-

4.9 -

-

-

17.4 -

6.0
1.9

-

8.2

-

1.6
0.7
0.2

1.1
1.3

-

7.4 -

-

ВСИЧКО
76.8
9.1
36.9
25.9 4.9 ВИСОКОСТЪБЛЕНИ
ГОРИ
Източник: МЗХ – Регионална дирекция по горите – Стара Загора
4.5 Фауна
На територията на общината има представители на множество животински видове, като
основните от тях, които подлежат на за щита по зоните на Натура 2000 са:
• Безгръбначни - Бисерна мида (U. crassus); Алпийска розалия (R. alpina); Бръмбар рогач (L.
cervus); Буков сечко (M. funereus); Обикновен сечко (C. cerdo); Ценагрион (C. ornatum)
• Риби - Виюн (M. fossilis); Горчивка (Rh. sericeus); Маришка мряна (B. plebejus); Обикновен
щипок (C. taenia); Балкански щипок (S. aurata);
• Земноводни и влечуги - Голям гребенест тритон (T. karelinii); Жълтокоремна бумка (B.
variegata) – карти; Об. блатна костенурка (E. orbicularis); Смок (E. sauromates); Червенокоремна
бумка (B. bombina); Жълтокоремна бумка (B. variegata); Шипобедрена костенурка (T. graeca);
Шипоопашата костенурка (T. hermanni); Южна блатна костенурка (M. caspica);
• Бозайници, без прилепи - Видра (L. lutra); Лалугер (S. citellus); Мишевиден сънливец (M.
roachi); Пъстър пор (V. peregusna);
• Прилепи - Дългоух нощник (M. bechsteinii); Остроух нощник (M. blythii)
4.6 Поземлен ресурс по фондове
Община гълъбово следва тенденции в национален мащаб по отношение на дела на жилищните
функции, като част от общата площ. Това не важи обаче за производствените дейности, където теса
12,54% и се нареждат на трето място след земеделските земи и горите. Основна причина за това е
миннодобивната дейност и производството на електричество, които имат национално значение.
Таблица 4.6.1. Поземлен ресурс по фондове на община Гълъбово
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ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
I
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1
Урбанизирани територии
1.1
Жилищни функции
1.2
Обществено-обслужващи функции
1.3
Смесени функции
1.4
Производствени дейности
1.5
Складови дейности *
1.6
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
Озеленяване, паркове и градини
1.7
в т.ч. гробищни паркове
1.8
Спорт и атракции
1.9
Комунално обслужване и стопанство
2
Земеделски територии
2.1
Обработваеми земи – ниви
2.2
Обработваеми земи – трайни насаждения
2.3
Необработваеми земи
Земеделски територии с възможна смяна на
2.4
предназначението
2.4.1. в т.ч за жилищни нужди
2.4.2. в т.ч за чисто производствени нужди **
2.4.3. в т.ч за озеленителни нужди
3
Горски територии
3.1
Гори
3.2
Горски земи
4
Водни площи ***
5
Транспорт и комуникации
6
Територии за инженерно-техническа инфраструктура
II
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
1
Опазване на културното наследство
2
Терени със специално предназначение
3
За възстановяване и рекултивация (препокриващи се)
Общо:
1
Натура 2000 - Местообитания
1.1
BG0000440 - Река Соколица (99.07% попадат в общината)
1.2
BG0000427 - Река Овчарица (7.27% попадат в общината)
1.3
BG0000425 - Река Съзлийка (18.58% попадат в общината)
2
Натура 2000 - Птици
BG0002022 - Язовир Розов кладенец (100% попадат в
2.1
общината)
Общо:

Източник: ГИС база данни на ОУПО Гълъбово

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
площ (ха)
% от територията
1944.42
3.32
0.00
5970.84
315.52
4.16
25.99
25.99
5.33
6.89

5.59
0.01
0.00
17.16
0.91
0.01
0.07
0.07
0.02
0.02

15727.68
331.31
4526.80

45.20
0.95
13.01

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4654.37
115.35
803.69
197.66
141.58

13.37
0.33
2.31
0.57
0.41

24.66
0.00
0.00
34799.56

0.07
0.00
0.00
100.00

140.22
84.59
184.30

0.40
0.24
0.53

1284.10

3.69

34799.56

100.00
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4.7

Структура на собствеността
В общината преобладава частната собственост, следвана от собственост на обществени организации, държавна частна, общинска публична,
съсобственост и общинска частна. С най-малък дял са държавна публична и религиозна собственост.
Частната собственост е преобладаващо за земеделските територии, както и общинската публична и частна собственост.
Таблица 4.7.1. Структура на собствеността в община Гълъбово
Държавна
публична
1.20%

Държавна
частна
0.00%

Обществени
организации
0.01%

Общинска
публична
0.00%

Общинска
частна
0.11%

0.00%

Съсобственост
93.42%

Обществено - обслужващи функции

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Производствени дейности

0.00%

2.65%

52.66%

Складови дейности

0.00%

4.03%

4.28%

0.22%

0.78%

0.00%

0.00%

0.01%

12.54%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

1.67%

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони

0.00%

0.05%

0.00%

0.00%

0.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

Озеленяване, паркове и градини

0.00%

0.00%

0.00%

0.85%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.07%

Спорт и атракции

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.25%

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

Комунално обслужване и стопанство

0.00%

0.00%

0.00%

0.08%

0.28%

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

Земеделски територии

0.31%

10.22%

38.61%

0.01%

21.10%

100.00%

6.36%

88.94%

47.28%

Обработваеми земи - трайни насаждения

0.00%

0.00%

0.72%

0.00%

2.44%

0.00%

0.04%

1.72%

0.96%

Необработваеми земи

4.16%

0.78%

1.86%

90.40%

60.94%

0.00%

0.18%

6.42%

13.90%

Горски територии

5.49%

73.97%

0.65%

0.03%

8.58%

0.00%

0.00%

2.61%

14.21%

Горски земи

0.00%

1.90%

0.04%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.33%

Водни площи

46.00%

6.17%

0.32%

4.55%

5.07%

0.00%

0.00%

0.23%

2.33%

Транспорт и комуникации

11.54%

0.22%

0.60%

3.75%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

0.63%

Техническа инфраструктура

31.29%

0.01%

0.26%

0.07%

0.42%

0.00%

0.00%

0.02%

0.42%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Обща площ (ХА)

368.81

5915.93

7950.08

3074.24

1567.84

1.60

2075.94

13845.11

34799.56

Обща площ (%)

1.06%

17.00%

22.85%

8.83%

4.51%

0.00%

5.97%

39.79%

100.00%

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
Жилищни функции

Общо

Религиозна

Частна

Общо

0.02%

5.60%

Източник: ГИС база данни на ОУПО Гълъбово
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4.8

Изводи, проблеми и потенциали
Изводи
o Общината има ключово значение в енергийна мрежа на страната и почти 1/10 от територията и е заета с открити способи за добив на полезни изкопаеми;
o Концесионна площ с национално значение се намира на територията на общината;
• Проблеми
o Висока и средна опасност от наводнения в селата по поречието на река Соколица, както
и в самия общински център;
o Замърсяване на въздуха със серни окиси при производството на електроенергия от топлоцентралите;
• Потенциали
o Общината има потенциал за развитие на соларни системи за производство на електричество и топла вода, поради разположението си.

•
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5 Обитаване
5.1 Количествено и качествено състояние на жилищния фонд
В община Гълъбово към 2015 година са налични 6396 жилища, като преобладават двустайните,
тристайните и четири стайни жилища. Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на жилищата на
1000 души от населението, както и намаляване на средния брой на лица на едно жилище. Това може
да се дължи на цялостното редуцирането на населението в общината.
Таблица 5.1.1. Жилища към 31.12 по брой на стаите, на 1000 души и брой обитатели в жилище в община
Гълъбово (2012-2015 година)
Общ брой жилища

2012

2013

2014

2015

6405

6405

6396

6396

Едностайни жилища

4%

4%

4%

4%

Дву-стайни жилища

24%

24%

24%

24%

Три-стайни жилища

26%

26%

26%

26%

Четири-стайни жилища

23%

23%

23%

23%

Пет-стайни жилища

11%

11%

11%

11%

Шест и повече стайни жилища

13%

13%

13%

13%

489.19

498.95

504.89

515.22

2.04

2.00

1.98

1.94

Жилища на 1000 души от населението
Среден брой лица на едно жилище

Източник: НСИ
Голяма част от жилищния фонд в общината е преминал повече от 50 години експлоатация (66%
от сградите и 79% от жилищата са построени преди 1970), а през прогнозния срок на действие на
настоящата разработка той ще надхвърли 80 години.
Фиг. 5.1.1. Дял на сградите и жилищните сгради по построяване в община Гълъбово (2011 г.)
Дял на сградите и жилищните сгради по построяване
в община Гълъбово (2011 година)
до 1949
Жилища

1950 - 1959

1960 - 1969

10%

Сгради

24%

13%
0%

1970 - 1979

10%

1980 - 1989
32%

30%

2000 - 2011
20%

29%
20%

1990 - 1999

11% 2% 1%

37%
40%

50%

60%

12%
70%

Непоказано

80%

6%2%2%
90%

100%

Източник: НСИ – Преброяване на населението
5.2 Структура на собствеността
Доминиращата част от собствеността е частна на физически лица, като през последните 3 години
няма промяна на този индикатор. Държавните или общински жилища са едва 1% от всички жилища, а
частните на юридически лица.
Таблица 5.2.1. Структура на собствеността на жилищата в община Гълъбово (2012-2015 година)
2012

2013

2014

2015

6405

6396

6396

Държавни и общински

-

1%

1%

1%

Частни на юридически лица

-

0%

0%

0%

Частни на физически лица

-

98%

98%

98%

Общо жилища

Източник: НСИ
5.3 Видове пространствени структури на обитаване
В жилищните структури преобладават тухлените сгради, следвани от други, стоманобетонни и
панелни. В общинския център са разположение 11 жилищни блока от панелен тип, а останалата част е
основно от еднофамилни жилищни сгради.
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Таблица 5.3.1. Дял на жилищни сгради по вид на конструкцията в община Гълъбово (2012-2015 година)
Жилищни сгради - общо

2012

2013

2014

2015

4855

4855

4846

4846

Жилищни сгради - панелни

1%

1%

1%

1%

Жилищни сгради - стоманобетонни

1%

1%

1%

1%

Жилищни сгради - тухлени

84%

84%

84%

84%

Жилищни сгради - други

14%

14%

14%

14%

Източник: НСИ
5.4 Технико-икономически характеристики на видовете обитаване
В жилищната площ логично преобладава жилищната такава, следвана от спомагателната и 9% от
полезната площ е предназначена за кухни. През 2014 година жилищна площ намалява с няколко жилища, а през 2015 се увеличава с две жилища.
Таблица 5.4.2. Полезна площ в кв. м. на жилищата в община Гълъбово (2012-2015 година)
2012

2013

2014

2015

491004

491004

490659

490742

Жилищна площ

74%

74%

74%

74%

Спомагателна

17%

17%

17%

17%

Площ на кухните

9%

9%

9%

9%

Полезна площ - общо

Източник: НСИ
5.5 Градска динамика
В общината са налице съществени проблеми с дела на необитаваните жилища. 1/5 от всички жилища в общината са необитавани, а в селата Великово, Искрица, Медникарово, Мусачево и Помощник,
дела достига до повече от 1/3 от жилищата.
Таблица 5.5.1. Брой жилищни сгради, обитавани, необитавани, вила, колективно домакинство по населени места в община Гълъбово (2011 година)
1064

Колективно
домакинство
3

Дял
необитавани
21.92%

1644

271

2

14.14%

179

125

53

1

29.61%

с. Великово

61

40

21

-

34.43%

с. Главан

573

421

152

-

26.53%

с. Искрица

162

107

55

-

33.95%

с. Медникарово

345

202

143

-

41.45%

с. Мусачево

132

85

47

-

35.61%

с. Мъдрец

419

314

105

-

25.06%

с. Обручище

800

664

136

-

17.00%

с. Помощник

172

119

53

-

30.81%

с. Разделна

95

67

28

-

29.47%

Населено място

Общо

Обитавани

Необитавани

Община Гълъбово

4855

3788

гр. Гълъбово

1917

с. Априлово

Източник: НСИ – Преброяване на населението
В противовес на големия дял необитавани жилища през последните 4 години се наблюдава и
изключително ниска инициатива за изграждането нови и разширението на съществуващи такива.
Таблица 5.5.2. Въведени в експлоатация жилища в община Гълъбово (2012-2015 година)
2012

2013

2014

2015

Общо

1

0

1

2

Нови

0

0

1

2

Разширени

1

0

0

0

Жилища общо

1

0

1

2
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Жилища - полезна площ

65

0

187

161

Жилища - жилищна площ

39

0

131

105

Жилища - обслужваща площ

26

0

56

56

Източник: НСИ
Тенденциите в развитието на пазара на труда следва да се проследят и от гледна точка на извършваните ежедневни трудови миграции от заетите лица в общината. Към 01.02.2011 г. лицата, които
живеят и работят в едно и също населено място са 3 605 д., равняващи се на 76,1% от заетите лица на
15 и повече навършени години в община Гълъбово /4 740 д./. Всекидневните трудови мигранти са 1 135
д., формиращи 23,9% от заетите лица /всекидневните трудови мигранти на 1 000 заети лица формират
стойност от 239,5 души/.
Най-голям дял в структурата на всекидневните трудови миграции попадат в категория „в села в
същата община“ – 34,5% /392 д./, следвани от тези категория „в градове в същата община“ – 34,0% /386
д./.
Таблица 5.5.1. Всекидневни трудови мигранти в община Гълъбово към 01.02.2011 г.
Мерна
единица

Брой

Заети
лица*

4 740

Лица, които
живеят и
работят в
едно и също
населено
място
3 605

Всекидневни трудови мигранти
общо

от тях отиват на работа
в същата община

1 135

в община на
същата област

в
градове

в
села

в
градове

386

392

115

в
села
202

в община на друга
област
в градове

в села

31

9

* Заети лица на 15 и повече навършени години
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
5.6 Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Добра обезпеченост на жилищни сгради и жилища в цялата община съпоставено с броя
на населението;
o Средно по два души обитават едно жилище в общината или 515 жилища на 1000 души
от населението;
• Проблеми
o Остарял жилищен фонд от който над 2/3 ще преминат 80 годишен експлоатационен срок
в рамките на настоящата разработка;
o Висок дял на необитавани жилища в цялата община и особено в селата Великово, Искрица, Медникарово, Мусачево и Помощник;
• Потенциали
o Налице са предпоставки за увеличаване комфорта на обитаване;
o Необходимост от реновиране и реконструкция на голяма част от жилищния фонд за да
продължи да изпълнява функциите си и в прогнозния срок на действие на настоящата
разработка.
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6 Здравеопазване
6.1 Териториално разположение на мрежата от обекти
В 4 от общо 11 население места не е налична здравен специалист. В селата Мъдрец, Обручище,
Главан и Помощник се обслужват от една индивидуална практика за всеки две от посочените села.
Общинският център има водеща роля в предоставянето на здравните грижи на територията на
общината. В него са ситуирани многопрофилна болница, медицински център и половината от индивидуалните практики за доболнична помощ.
Таблица 6.1.1. териториално разположение на мрежата от обекти за болнична и доболнична помощ в
община Гълъбово (2017 година)
АПДП - ИП

АПМП - ИП

АСМП - ИП

гр. Гълъбово

4

6

1

Медицински център
1

с. Медникарово

-

4

-

с. Мъдрец (с. Обручище)

-

1

с. Обручище

1

с. Главан (с. Помощник)

Населено място

Болница

Общо

1

13

-

-

4

-

-

-

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

-

1

с. Априлово

-

1

-

-

-

1

Общо

6

14

1

1

1

23

Източник: РЗИ
6.2 Видове лечебни заведения по нива на обслужване
6.2.1 Ясли
В общината има една ясла с капацитет от 34-37 места, която напълно покрива необходимостта
от места за деца в съответната възраст за ясла. Тя е ситуирана в западната част от града в непосредствена близост до автогарата на град Гълъбово в сградата на детска градина „Радост“
Таблица 6.2.1.1. Брой ясли, места в тях и деца за ясла в община Гълъбово (2012-2015 година)
2012
2013
2014
2015
Брой ясли
1
1
1
1
Места в яслите
34
37
35
35
Брой деца за ясла
36
37
35
33
Брой момчета (деца) за ясла
20
16
23
13
Брой момичета (деца) за ясла
16
21
12
20
Източник: НСИ
6.2.2 Доболнична помощ
Според регионалния здравна инспекция – Стара Загора в община Гълъбово има един медицински център, който се намира при самата болница на града. Центъра покрива от множество специалности, а освен това е налице и лаборатория
Таблица 6.2.2.1. Заведения за доболнична помощ в община Гълъбово
№

име

адрес

2407131001

"Медицински
център I Гълъбово" ЕООД

ул. "Алеко
Константинов" №10;
пл. "Шейновски" № 1

Вид
Вътрешни болести, Кардиология и Ревматология,
Ендокринология и болести на обмяната,
Гастроентерология, Нервни болести, Хирургия,
Очни болести, Ушно-носно-гърлени болести,
Акушерство и гинекология, Педиатрия, Урология,
Обща и клинична патология, Микробиология

Източник: РЗИ
В медицинския център има 9 легла за настаняване и лекуване на пациенти. Броя на леглата не
се е променял през последните 4 години.
Таблица 6.2.2.2. Легла в заведения за извънболнична помощ в община Гълъбово
2012
2013
2014
2015
Извънболнична помощ
1
1
1
1
Легла в заведения за извънболнична помощ
9
9
9
9
Източник: НСИ
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6.2.3

Болнична помощ
В общината има една многопрофилна болница за активно лечение - "Многопрофилна болница за
активно лечение -Гълъбово" ЕАД. Болницата обслужва населението на Община Гълъбово, както и работещите в рудодобивната и енергийна промишленост на територията на общината. Приема за лечение
и пациенти от съседни и по-далечни общини не само от Старозагорска, а и от Хасковска област – например общините Симеоновград и Тополовград, които са без болнични заведения на техните територии.
Таблица 6.2.3.1. Заведения за болнична помощ в община Гълъбово
№
5

име
"Многопрофилна
болница за
активно лечение Гълъбово" ЕАД

адрес

Вид

гр. Гълъбово, ул.
"Алеко Константинов"
№ 10

Многопрофилни болници

Източник: РЗИ
Висококвалифициран екип от лекари-специалисти работи в следните отделения, в които пациентите се приемат за лечение - планово и по спешност:
• Детско отделение;
• Неврологично отделение;
• Вътрешно отделение;
• Хирургично отделение;
• Акушеро-гинекологично отделение;
• Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.
Извършват се ренгенологични и клинични изследвания в следните структури:
• Отделение по образна диагностика;
• Клинична лаборатория.
В болницата са на разположение 80 легла или 6.44 легла на 1000 души от населението. Този
индикатор в 2 легла повече при съпоставяне с областното ниво (4.31) или националното (4.91).
Таблица 6.2.3.2. Заведения за болнична помощ и легла за настаняване в община Гълъбово
2012
2013
2014
2015
Брой многопрофилни болници
1
1
1
1
Брой легла в многопрофилните болници
80
80
80
80
Брой легла на 1000 души от населението
6.13
6.23
6.32
6.44
Източник: НСИ
6.2.4 Социална инфраструктура
В община Гълъбова са налице и редица социални обекти, в помощ на групи от лица в неравностойно положение или с потребности изискващи определени грижи. Такива обекти са:
• Дом за стари хора гр. Гълъбово, капацитет 40 места; част от масивна сграда, бивша детска градина - 2 етажа, с кухня, столова, пералня и сервизни помещения, като и административен сектор, лекарски кабинет; леглова база 10 апартамента, 19 стаи и самостоятелни сервизни помещения. Пълна пълняемост на услугата. С централно парно отопление. Нуждае се от основен ремонт и ежегодни поддържащи ремонтни дейности на сграден фонд и инсталации. Година на
разкриване - 2006 г. разгърната площ сграда- 1384 кв. м., двор 3500 кв. м.;
• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Априлово с 8 потребителя (жени). Заема
монолитна сграда на един етаж с 10 бр. помещения, бивша детска градина. Услугата разкрита
2005 г. 270 кв. м площ сграда. Дворно място - 3770 кв. м. Нуждае се от основен ремонт и ежегодни поддържащи ремонти на сградата и инсталациите.
• Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 30 места. Услугата разкрита 2006 г.
Заема I етаж на преустроена масивна сграда, бивша детска градина (сградата, в която е устроен
и домът за стари хора). РЗП 462,2 км., дворно място 2432 кв.м.10 помещения - учебна стая,
занималия, спалня, сензорна зала, 2 кухненски бокса и кабинети. Нуждае се от основен ремонт
и ежегодни поддържащи ремонти на сградата и инсталациите.
• Домашен социален патронаж с капацитет 150 места. Потребители от всички селища от общината. През последните години потребители средно годишно 60-65 човека. Предоставя се готова
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храна. Бившата кухня не отговаря на изискванията. Нуждае се от преустройство на съществуващите помещения.
• Център за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги гр. Гълъбово. Предоставяне
на интегрираната услуга по домовете на потребителите и в Центъра, базиран в гр. Гълъбово.
Изграден, оборудван и към момента работещ по проект на община Гълъбово по ОП „Развитие
на човешките ресурси". Брой потребители от началото на предоставяне на услугите - април декември 2017 г. - 53 човека.
• Социални кухни - Обществена трапезария, проектно финансиране от ДФ „Социална закрила"- с
капацитет 115 потребителя и Проект „Топъл обяд" по ОП „Храни и/или основно материално
подпомагане" с капацитет 400 потребители.
• Клубове на пенсионера във всички населени места - 17 бр.
• Клуб на инвалида.
6.3 Собственост
"Медицински център I - Гълъбово" ЕООД и "Многопрофилна болница за активно лечение Гълъбово" ЕАД са изцяло общинска собственост. От друга страна индивидуалните практики са изцяло
частна собственост.
6.4 Заболеваемост на населението
По данни на РЗИ, общата заболеваемост, регистрирана по обращаемост на населението за медицинска помощ към лечебните заведения през 2016 г. на територията на община Гълъбово е по-висока
от тази през 2015 г и 2014 г. в това число броят на новооткритите случаи. Новооткритата заболеваемост
при децата от 0 до 17 години е по-висока в сравнение с населението над 18 години. В структурата на
общата заболеваемост в община Гълъбово, с най-висок относителен дял са болестите на органите на
кръвообращението (19.67% от всички заболявалия), следвани от болестите на дихателната система
(18.33% от всички заболявалия).
При децата, в структурата на заболеваемостта е водеща респираторната патология. От всички регистрирани заболявания в лечебните заведения за извънболнична помощ през 2016 г. на територията
на община Гълъбово, във възрастта от 0 до 17 г. с най-голям относителен дял са заболяванията на дихателната система - 47.21%. При децата до 1 г. този дял е 56.38%. Новооткритите заболявания на дихателната система при децата от 0 до 17 г. са 40.34% от общия им брой. Относителният дял на болестите
на дихателната система в община Гълъбово при децата е под средния за областта.
Относителният дял на болестите от общия брой регистрирани заболявания в лечебните заведения за извънболнична помощ през 2016 г. на територията на община Гълъбово при лицата на възраст
над 18 г. на първо място са болестите на органите на кръвообращението, чийто относителен дял е
26.23%, на второ място по честота на разпространение след болестите на дихателната система с 11, 05%.
Общият брой на хоспитализираните пациенти в лечебните заведения за болнична помощ на територията на община Гълъбово през 2016 г. е 2 587, от които 404 - лица от 0 до 17 години.
Структурата на хоспитализациите по класове болести и нозологични единици показва, че при лицата над 18 години с най-голяма честота са болестите на органите на кръвообращението - 17.39%, следвани от болести на нервната система е 11.96%.
Таблица 6.4.1. Данни за раждаемост и детска смъртност в община Гълъбово за 2016 г.
Показател
Област Стара Загора
Община Гълъбово
живородени
Брой
3 025
100
На 1 000 жители
9‰
8,2 ‰
детска смъртност
Брой
37
3
На 1 000 живородени
12,2 ‰
30,0 ‰
Източник: РЗИ
6.5 Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Сравнително добра обезпеченост от медицински специалисти, лечебни заведения и легла в болницата съпоставено с населението на общината;
o Допълнителните социални дейности предоставени на местно ниво са предимно разположение в сгради на бивши учебни или здравни заведения и се нуждаят от ремонтни
дейности;
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•

•

Проблеми
o В четири от населените места няма достъп до здравни грижи;
o Сградата на болницата има остарял сграден фонд, които се нуждае от ремонт;
o Необходимост от ремонтни дейности на социалната инфраструктура;
o Половината от регистрираната детската заболеваемост през 2016 е със заболявания на
дихателната система, докато при възрастните за 2016 ¼ от заболяванията са свързани
със заболявания на кръвообращението;
Потенциали
o Подобряване на енергийната ефективност на болницата и медицинския център;
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7 Образование
7.1 Териториално разположение на мрежата от обекти
В община Гълъбово функционират три основни училища, едно средно училище и една професионална гимназия. Четири от училищата са в общинския център и едно е в село Обручище.
Таблица 7.1.1. Териториално разположение на мрежата от обекти
№

Име на институцията

Вид

Населено място

Финансиране

1

Средно училище "Васил Левски"
Професионална гимназия по
енергетика и електротехника
Първо Основно Училище "Свети
Паисий Хилендарски"
Второ основно училище" Христо
Ботев"
Основно училище "Свети Свети
Кирил и Методий"

средно

Гълъбово

Общинско

професионална гимназия

Гълъбово

Общинско

основно

Гълъбово

Общинско

основно

Гълъбово

Общинско

основно

Обручище

Общинско

2
3
4
5

Източник: МОН
Поради факта, че функциониращите образователните институции са съсредоточени в две
населени места (Гълъбово и Обручище) се организира превоз на ученици с училищни автобуси - 3 бр.
автобуси с релации до всички населени места от общината до общ. център, където са училищата;
Специализиран ученически транспорт - възложен договор по направлението Гълъбово- МедникаровоМъдрец. Специализирани превоз за ученици от съседни общини - Симеоновград и Раднево до гр.
Гълъбово.
7.2 Образователни равнища
7.2.1 Детски градини
Възпитанието и обучението на деца от 1-6 години е организирано в две детски градини - ДГ
„Наталия“ гр. Гълъбово и ДГ „Радост“ гр. Гълъбово, в която работи една яслена група за деца до три
годишна възраст. Към двете градини има филиали - към ДГ „Радост“ гр. Гълъбово работи една целодневна смесена група в с. Мъдрец и две целодневни групи в с. Обручище, към ДГ „Наталия“ гр. Гълъбово
работи една целодневна смесена група във II кв. гр. Гълъбово, една целодневна смесена група в с.
Главан и една полудневна смесена група в с. Медникарово.
Таблица 7.2.1.1. Детски градини, деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини в
община Гълъбово (2011-2017)
Деца
Учебна
година

Места

Педагогически
персонал

Детски
градини

общо

в т.ч.
момичета

общо

на 100
деца

общо

2011/2012

4

396

185

362

91.4

31

в т.ч.
детски
учители
30

Детски
групи

2012/2013

4

400

199

364

91.0

31

30

16

2013/2014

4

391

189

384

98.2

32

31

17

2014/2015

4

375

182

364

97.1

32

31

17

2015/2016

4

372

183

365

98.1

32

31

17

2016/2017

2

336

161

363

108.0

33

31

17

16

Източник: НСИ
По данни на Списък - Образец към 01.12.2017 г. брой деца в община Гълъбово за учебната 2017/2018
г. са 280 деца и 24 ясла, разпределени по детски градини и филиали по следния начин:
• ДГ „Наталия“ гр. Гълъбово - 73 деца;
o Педагогически персонал - 9;
• ДГ „Наталия“, филиал II кв. гр. Гълъбово - 21 деца;
o Педагогически персонал - 2;
• ДГ „Наталия“, филиал с Главан - 18 деца;
o Педагогически персонал - 2;
• ДГ „Наталия“, филиал с. Медникарово - 12 деца;
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o Педагогически персонал - 1;
ДГ „Радост гр. Гълъбово — 100 деца и 24 деца в яслена група;
o Педагогически персонал - 9;
• ДГ „Радост“, филиал с. Мъдрец - 27 деца;
o Педагогически персонал - 2;
• ДГ „Радост“, филиал с. Обручище - 29 деца;
o Педагогически персонал - 4;
В община Гълъбово материално-техническата база на учебните и детски заведения е добра.
Ремонтни дейности, които са извършвани през последните години в детските и учебни заведения на
територията на община Гълъбово:
• ДГ „Радост“ гр. Гълъбово - основен ремонт на двора /площадки с ударопоглъщаща настилка,
подмяна на уредите и съоръженията/; основен ремонт на занимални, спални, гардеробни,
офиси, умивални, тоалетни и коридори; смяна на дограма; подмяна на гранитогреса на
външните площадки, централен вход и стълбище; отводняване на спортната площадка;
• ДГ „Радост“ филиал с. Обручище — частичен ремонт в учителската стая; обособяване на перално
помещение; подмяна на стъкла в коридора;
• ДГ „Радост“ филиал с. Мъдрец - частичен ремонт на ВиК инсталация;
• ДГ „Наталия“ гр. Гълъбово - основен ремонт на вътрешен басейн и физкултурен салон; частични
ремонти на занимални и спални;
• ДГ „Наталия“ филиал с. Главан - частичен ремонт на тоалетни;
• ДГ „Наталия“ филиал с. Медникарово - основен ремонт на занималия; тоалетна; коридор; смяна
на дограма; основен ремонт на покрива; подмяна на уредите и съоръженията на площадката;
• ДГ „Наталия филиал II кв. гр. Гълъбово — основен ремонт /смяна на врати, дограма, ламиниран
паркет;
Квадратура на детските градини и учебни заведения на територията на община Гълъбово:
• ДГ „Радост“ гр. Гълъбово - масивна постройка частично на два етажа със застроена площ 707 кв.
м и дворно място от 7600 кв. м;
• ДГ „Радост“ филиал с. Обручище - масивна сграда със застроена площ- 1290 кв. м.- дворно място
с площ - 5424 кв. м;
• ДГ „Радост“ филиал с. Мъдрец - сграда на един етаж със застроена площ 261 кв. м.;
• ДГ „Наталия“ гр. Гълъбово - масивна постройка частично на два етажа със застроена площ 1020
кв. м. и дворно място от 3730 кв. м;
• ДГ „Наталия“ филиал с. Главан - място от 300 кв. м.; сграда със застроена площ - 310 кв. м и
дворно сграда масивна постройка на два етажа;
• ДГ „Наталия“ филиал с. Медникарово със застроена площ - 148 кв. м.;
• ДГ „Наталия“ филиал II кв. гр. Гълъбово - намира се в сградата на втори етаж на ОУ „Христо
Ботев“ гр. Гълъбово;
7.2.2 Училища
В община Гълъбово работят три основни училища - I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Гълъбово,
ОУ „Христо Ботев“ гр. Гълъбово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Обручище, едно средно училище — СУ
„Васил Левски“ гр. Гълъбово и Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово.
Село Обручище е единственото село в община Гълъбово, в което има училище. Учениците от останалите
села пътуват до училищата в гр. Гълъбово. Най-голям брой пътуващи ученици учат в СУ „Васил Левски“
гр. Гълъбово, което е средищно училище, а от учебната 2017/2018 г. е иновативно училище. Средищни
училища са I ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Гълъбово и II ОУ „Христо Ботев“ гр. Гълъбово.
По данни на Списък - Образец към 01.12.2017 г. брой учащи в община Гълъбово за учебната
2017/2018 г. са 1123 ученика, разпределени по училища по следния начин:
• СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово - 422 ученика;
o Педагогически персонал - 34;
• ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Гълъбово - 141 ученика; Към училището работят и две
подготвителни групи с деца на 5 и 6 години - общо 31 деца; Педагогически персонал -21;
• ОУ „Христо Ботев“ гр. Гълъбово - 265 ученика; Към училището работи една подготвителна група
с деца на 5 и 6 години - 13 деца;
•
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o Педагогически персонал - 30;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Обручище - 47 ученика;
o Педагогически персонал - 8;
• ПГЕЕ - 248 ученика в дневна форма и 164 ученика в задочна форма;
o Педагогически персонал - 22;
В училищата са провеждане на следните ремонтни дейности:
• СУ „Васил Левски гр. Гълъбово - боядисване на класни стаи и поставяне на окачени тавани;
• ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Гълъбово - ремонт на покрива; смяна на дограма на основната
сграда и физкултурен салон; смяна на вратите на класните стаи на основната сграда;
• ОУ „Христо Ботев“ гр. Гълъбово - частични ремонти на класни стаи; ремонт на ученически
столова; частичен ремонт на покрива на училището;
• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Обручище - частични ремонти на класни стаи и коридори;
• ПГЕЕ - основен ремонт на учебна сграда и учебни работилници;
Полезна площ и квадратура на помещенията в училищата:
• СУ „Васил Левски“ гр. Гълъбово - масивна постройка частично на четири етажа със застроена
площ 2535 кв. м и дворно място от 22500 кв. м;
• ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Гълъбово - земя площ-14690 кв. м.; основна сграда масивна
постройка на два етажа със застроена площ - 815 кв. м.; сграда физкултурен салон масивна постройка на един етаж със застроена площ-250 кв. м.; сграда допълнителна масивна постройка
на два етажа със застроена площ - 500 кв. м.;
• ОУ „Христо Ботев“ гр. Гълъбово - земя -7660 кв. м.; сграда масивна постройка на два етажа със
застроена площ-385 кв. м.; сграда стол на първи етаж-120 кв. м. - сграда физкултурен салон-220
кв. м.;
• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Обручище – земя - 12800 кв. м.; сграда масивна постройка на
два етажа със застроена площ-600 кв. м.;
• ПГЕЕ - застроен урегулиран поземлен имот с площ - 26693 кв. м. заедно с построените в него
сгради /учебна сграда на три етажа със застроена площ-586 кв. м. - сутерен със застроена площ330 кв. м.; РЗП - 2088 кв. м.;/ физкултурен салон със застроена площ - 380 кв. м.; учебна
работилница със застроена площ - 1860 кв. м.;
•

I - IV клас

учители

завършили

паралелки

учители

учащи

паралелки

учащи

учители

учащи

IX - XII клас

паралелки

Учебна
година

V - VIII клас

завършили

През учебните години 2011/2012 – 2016/2017 на територията на общината функционират 4
училища. В посочения период, броят на паралелките I-IV и V-VIII клас намалява, а този в категория IXXII клас се запазва без промяна. По отношение на броя на учащите, се отчита ръст на учащите от I до IV
клас и спад в броя на учащите от V до VIII и от IX до XII клас.
Таблица 7.2.2.1. Паралелки, учители и ученици по образователни равнища в община Гълъбово (20112017 година)

2011/2012

24

27

426

210

20

33

440

202

96

4

5

146

76

41

2012/2013

25

27

420

199

21

32

432

194

85

4

6

155

83

31

2013/2014

26

28

440

198

22

33

427

213

107

4

7

161

93

19

2014/2015

24

25

440

202

19

34

405

203

106

4

7

139

87

27

2015/2016

22

24

446

198

16

31

379

188

100

4

7

125

76

29

2016/2017

22

25

462

210

17

29

370

174

97

4

4

109

65

14

общо

в т.ч.
жени

общо

в т.ч.
жени

общо

в т.ч.
жени

Източник: НСИ
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В разглеждания период в община Гълъбово функционира едно училище за придобиване на III
степен професионална квалификация. Броят на завършилите в програми за придобиване на
посочената степен варира между 68 д. /най-висока стойност/ през учебните години 2012/2013 и
2014/2015 и 35 д. /най-ниска стойност/ през последната учебна година 2016/2017.
7.3 Собственост
Всички учебни заведения във всички населени места са с общинска собственост и се стопанисват
и ремонтират от общината.
7.4 Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Добра изграденост на образователната структура, но съсредоточена в две населени
места – общинския център и с. Обручище. В резултат се налага учениците от
населените места да бъдат превозвани с училищни автобуси;
o Задоволително състояние на сградния фонд на образователните институции;
• Проблеми
o Намаляването на учащите ще прави организирането на учебния процес все по-трудно.
• Потенциали
o Подобряване на достъпа до спортната инфраструктура на училищата, тъй като в
повечето населени места там са разположени единствените места за спорт;
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8 Култура
8.1 Териториално разположение на мрежата от обекти
8.1.1 Читалища
В 9 от общо 11 населени места има действащо читалище. В град Гълъбово, кв. Митьо Станев
има и читалище „Мара Станева“. Всички тези обекти са основни носители на културни дейности в
културния календар на общината. В 8 от 10 читалища е наличен библиотечен фонд. Всички обекти
имат съществен капацитет с изключение на читалището в село Главан.
Необходимо е извършване на ремонтни дейности за сградите в селата Обручище, кв. Митьо
Станев, Мусачево, Главан и Помощник.
Таблица 8.1.1.1. Читалища в община Гълъбово
Рег. №

Име на читалище

Град/село

Площ

Капацитет

1736

"Просвета -1911 г."

гр. Гълъбово

750 кв. м.

190 места

1737

"Отец Паисий - 1924 г."

с. Обручище

552 кв. м.

336 места

1738

"Мара Станева -1927 г."

гр. Гълъбово

420 кв. м.

220 места

1739

"Зора - 1928г."

с. Мусачево

420 кв. м.

208 места

1740

"Никола Г. Астаджов 1926г."

с. Априлово

336 кв. м.

240 места

1741

"Развитие - 1921"

с. Медникарово

491 кв. м.

180 места

с. Искрица

800 кв. м.

280 места

с. Мъдрец

950 кв. м.

250 места

Ремонтни дейности
Основен ремонт през
2016г.
Нуждае се от основен
ремонт
Необходимост от
ремонт на покрива
Налага се основен
ремонт
Ремонт на покрив,
дограма, вътрешен
ремонт
Ремонт на покрива,
смяна на дограма
Ремонт на дограма,
осветление и покрив
Не се налагат

с. Главан

236 кв. м.

няма

Покрива е за ремонт

1745

"Народно
самообразование - 1925 г."
"Христо Ботев - 1907 г."
"Георги Сава Раковски 1921 г."
"Отец Паисий - 1937 г."

ID

Име - канонично

Град/Село

Състояние

Проекти

Статус

686

Св. Иван Рилски

гр. Гълъбово

Добро

Няма

-

687

Рождество Богородично

гр. Гълъбово

-

Няма

-

694

Св. Архангел Михаил

с. Главан

Добро

Няма

-

697

Св. Димитър Солунски

с. Медникарово

Добро

Няма

Пред откриване

698

Св. Архангел Михаил

с. Обручище

Лошо

Няма

Пред разрушаване

712

Св. Въведение Богородично

с. Искрица

Добро

Няма

Няма икони

718

Св. Георги Победоносец

с. Великово

-

Няма

-

4161

Св. Архангел Михаил

с. Мъдрец

Добро

Няма

-

-

Св. Св. Кирил и Методий

с. Мусачево

Лошо

Няма

Има течове

-

Параклис "Св. Илия"

с. Разделна

-

Няма

-

-

Църква "Св. Димитър Солунски"

гр. Гълъбово

Средно

Няма

-

-

Параклис "Св. Иван Рилски"

с. Помощник

Средно

Няма

Пред откриване

-

Параклис "Света Ана"

с. Априлово

Добро

Няма

-

1742
1743
1744

324 кв. м.
80 места
За ремонт
с. Помощник
Източник: Национален регистър на читалищата; Община Гълъбово
8.1.2 Религия
В общината има 13 религиозни обекти от източно православие. Постоянно функционират са два
от намиращи се в град Гълъбово, а останалата част от тях са ситуирани във всички села. Те действат само
по големи религиозни празници. Сградите на църквите в селата Обручище и Мусачево се нуждаят от
ремонт.
Таблица 8.1.2.1. Списък на религиозните обекти

Източник: Регистър на храмовете, Община Гълъбово
66

8.1.3

Спорт
Налични два стадиона в гр. Гълъбово и село Обручище. Останалата част от спортната инфраструктура се помещава основно в училищните сгради и прилежащите им терени. В чети от селата има
налични игрища – обособени спортни площадки с изградени врати, но без прилежаща допълнителна
инфраструктура.
Таблица 8.1.3.1. Списък на спортните обекти на територията на община Гълъбово
№
Наименование
Населено място Вид на обекта
1
Стадион "Христо Ботев"
Гълъбово
Спортен комплекс
2
ДК "Енергетик"
гр. Гълъбово
Спортна зала
3
Игрище до стадион "Христо Ботев"
Гълъбово
Игрище
4
Стадион в с. Обручище
с. Обручище
Стадион
5
Физкултурен салон към II ОУ "Христо Ботев" Гълъбово
Училищна спортна база
6
ІІ ОУ "Христо Ботев"
гр. Гълъбово
Спортна площадка
7
Салон към І ОУ "Паисий Хилендарски"
Гълъбово
Училищна спортна база
8
І ОУ "Паисий Хилендарски"
гр. Гълъбово
Спортна площадка
9
Салон към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
с. Обручище
Училищна спортна база
10
Спортна площадка
с. Обручище
Училищна спортна база
11
Физкултурен салон към СОУ "Васил Левски" гр. Гълъбово
Училищна спортна база
12
СОУ "Васил Левски"
гр. Гълъбово
Спортна площадка
13
Игрище в с. Мъдрец
с. Мъдрец
Игрище
Игрище
14
Игрище в с. Мусачево
с. Мусачево
Игрище
15
Игрище в с. Помощник
с. Помощник
Игрище
16
Игрище в с. Априлово
с. Априлово
Източник: Министерство на младежта и спорта
8.1.4 Недвижими културни ценности
8.1.4.1 Цел на разработката
В съответствие с актуализираният План за развитие на община Гълъбово, цел на раздела за недвижимо културно и природно наследство е опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното наследство на общината да се превърне в значим ресурс за нейното икономическо
развитие и просперитет.
Задачата на раздела за недвижимото културно наследство в рамките на проекта на Общия
устройствен план на Община Гълъбово е да създаде предпоставки и устройствена основа за опазването, ревалоризирането и социализирането на недвижимото културно наследство.
Целта на разработката е да изпълни задълженията си към проекта за ОУП и чрез проучване и
анализ да даде решение за териториалния обхват на зониране и устройствен режим, произхождащ от
наличната материална база на наследството, необходимостта за неговото опазване, развитие и социализация. В приетия ОПР община Гълъбово 2014-2020г., е поставена цел на раздела за недвижимо културно и природно наследство:
Задачата на раздела за недвижимото културно наследство в рамките на проекта за Общия
устройствен план на Община Гълъбово е да създаде предпоставки и устройствена основа за опазването, валоризирането и социализирането на недвижимото културно наследство и да направи връзка
със съседните територии от други общини. Да обоснове културното наследство като потенциал за
развитие на туризма във всичките му многообразия, като прави синтез на културно, природно наследство и туризъм – вътрешен и международен, база за устойчиво икономическо развитие на общината, създаване на индивидуален туристически продукт.
Предвид обхвата и задачите на настоящия проект за изработване на Общ устройствен план на
община Гълъбово, в раздела (подсистемата) за развитието на недвижимото културно-историческо наследство, са разгледани териториалните модели на зониране и принципите на интегриране на наследството в цялостното прогнозно развитие на общината. Изведени са изисквания към последващите нива
на устройствено планиране и предложения за допълнителни специализирани проучвания и проекти
касаещи недвижимото наследство.
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Като обобщен резултат от обхванатата проблематика са предложени общински политики за
опазване, валоризация и социализация на културните ценности на територията на община Гълъбово.
8.1.4.2 Проучвателна основа
Като изходна информация при разработването на подсистема Културно и природно наследство
са ползвани данни и информации от различни източници, съдържащи данни за налични в територията
археологически и архитектурно-строителни обекти и ансамбли, декларирани и обявени паметници на
културата - актуализиран списък на недвижимите културни ценности за община Гълъбово от НИНКН и
РИМ-Стара Загора, изисквания от Заданието за проектиране на Общ устройствен план на Община
Гълъбово.
От проектантския екип бяха извършени огледи на място на населените места. При липса на кадастрални данни за НКЦ по населени места, огледите имаха ориентировъчен характер.
В резултат на проучване и анализ на наличната изходна информация на картата на общината са
сигнирани всички паметници с Протоколи и Решения на МК, със статут „зони с особена устройствена
защита”, както и отделни идентифицирани археологически обекти, за които съществуват данни от посочените източници.
За нуждите на ПЛАНА са използвани следните документи и източници:
• Данните и изискванията, включени в Задание за изработване на проект за Общ устройствен план
на община Гълъбово;
• Изх. № 33-НН-310/13.05.2016 - Становище на Министерство на културата относно Заданието за
изработване на проект за ОУПО Гълъбово;
• Информация от Националния документален архив (НДА) при НИНКН и Регионален исторически
музей - Гълъбово предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛ
• Писма и Заповеди на Министерството на културата.
• Регистър на недвижимите културни ценности от НДА при НИНКН
• Официални писма и становища:
o Изх. № 962/16.11.2015 и Изх. № 31/12.01.2018 на НАИМ към БАН;
• Списък на военни паметници и паметни плочи в Общината;
o Изх. № АП-07-74/12.09.2015 на Областния управител на Стара Загора;
• Консултации с Директор Регионален исторически музей – Стара Загора,
• Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020;
• Регионален план за развитие на ЮЦР 2014-2020;
• ОПР на Община Гълъбово, 2014-2020;
• План за развитие на туризма на община Гълъбово;
Приложение: Регистър на недвижимите културни ценности в община Гълъбово от НДА при НИНКН
Приложение: Списък на недвижими културни ценности в община Гълъбово от РИМ – Стара Загора;
Приложение: Списък на военни паметници и паметни плочи в Община Гълъбово
•
•

•

Закон за регионалното развитие (ЗРР):
o Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 2008
г. (Обн. ДВ. бр. 80 от 2008 г.; с изм. и доп.);
Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР):
o Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. ДВ, бр. 41 от 13 Май 2005 г. с изм.
и доп.);
Закон за устройство на територията (ЗУТ):
o Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; с изм. и доп.);
o Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
(обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; с изм. и доп.);
o Наредба № 2 от 2004 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните
системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; с изм.) вж. също:
Правила и нормативи за планиране на населените места (ДВ, бр. 21 и 22 от 1970, с изм.
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и доп.); Наредба № 1/1994 г. за геозащитна дейност (ДВ, бр. 12 от 1994, с изм. и доп.);
Наредба № 2/1998 г. за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г., с изм. и
допълнения);
o Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна
на предназначението им (обн., ДВ, бр. 19 от 6.11.2012г.);
• Закон за културното наследство (ЗКН).
8.1.4.3 Кратък исторически обзор за територията на община Гълъбово. Общи характеристики
Географските характеристики на територията на община Гълъбово, разположена в югоизточната
част на Горнотракийската низина, са предпоставката за заселване на различни цивилизации по
територията още от Древността и за пространственото развитие на селищната структура в миналото и
настоящето. В тази връзка, културното наследство в района е резултат от дългогодишното напластяване
на отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното напластяване, като община
Гълъбово е представена с ниска степен – наличие на един слабо изразен културен пласт или липсващ
такъв.
Фиг. 8.1.4.3.1. Културно напластяване на населените места

Източник: Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики, чрез консервация и активно
опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл, запазване и развиване на духа на
мястото /genius loci/ и на пространствената идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране
на икономическия растеж.
Община Гълъбово се намира на територията на Тракийската низина, където обществен живот се
е зародил още през VI хилядолетие преди новата ера. В землището на община Гълъбово са открити
останки от поселище, което е съществувало през каменно-медната епоха. Селищната могила „Хисарлъка“ е разположена на 1 км от град Гълъбово. Тя е била обитавана до средата на II хил. пр. Хр. и според
учени е използвана като едно от важните крепостни съоръжения в района.
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На територията на общината са открити доказателства за активен стопански живот през бронзовата епоха. Тук са открити множество жилища, глинени и керамични съдове, от които се съди за трудова
дейност, свързана със земеделие. В местностите Кошар дере, Беловините и Корийката са открити останки от тракийски селища. Най-много тракийски могили в община Гълъбово – 23 на брой, са открити в
района на село Мъдрец. Край село Главан, върху билото на един от северните ридове на Сакар планина
се намират останки от крепостта Балзена, която е била важен отбранителен център през ранновизантийския период и средновековието. В научната литература крепостта е известна като „Калето“ или „Градището“.
Запазени паметници от тракийско време са и надгробните могили. Край Гълъбово това са: Малова чука, Лесова чука, Лиска могила, Малката могила, Балабанджиевата могила и др. Има основание
да се смята, че село Медникарово е основано върху заварени тракийски селища, тъй като в близост до
него има няколко могили – „Рощук“, „Рошава Драгана“ и др.
От периода на римската цивилизация пък са известни няколко стари пътища. По течението на
река Сазлийка например минава древният път от Нове (Свищов) през Августа Траяна (Стара Загора) до
Константинопол. Освен това тук се срещат и останки от друг римски път, свързвал някога Стара Загора с
Одрин.
8.1.4.4 Кратка историческа справка
До 1906 година името на селото е Кум Дуванджии. В 1906 година е преименувано на Гълъб, а в
1956 година – на Гълъбово. Квартал Сладък кладенец до 1906 година носи името Кара бунар, от 1906
до 1947 година е Сладък кладенец, от 1947 до 1950 година е Кладенчово, от 1950 до 1959 година е
Стаханово, от 1959 до 1964 година е Гара Гълъбово. В 1964 година е обявено за селище от градски тип
и към него е присъединена Гара Стаханово. В 1969 година двете селища на име Гълъбово – селото и
селището от градски тип са обединена в град Гълъбово.
Село Гълъбово съществува в местността близо до ж.п. гара Гълъбово и се нарича Кум Дуванджий, от турската дума дуван (доган), което означава ястреб или някаква граблива птица. В селото се
появява епидемия от страшна болест, за която малко се знае. Затова жителите се преместват на днешното място, но се отделя една част от тях и създава с. Пясъчево с турското име Кум Кьой. След освобождението Кум Дуванджий се преименува на с. Гълъб, но се произнася по-звучно Гълъбово. В местността
на селището расте трева бозалък, която гълъбите много обичат. Толкова много гълъби се събират на
това място, че когато литнат образуват сянка като облак. Затова жителите решават да нарекат селото
Гълъбово, вместо турското Кум Дуванджий. Поради това, че първият заселник на възникналото гарово
селище и заселилите се след него са все от Кум Дуванджий, ж.п. гарата е наречена гара Гълъбово.
След Втората световна война Гълъбово от малко селище на търговци и земеделци е превръща в
център на енергетиката и въгледобива. Бързото развитие на града в следвоенните години е свързано с
разработването на комплекса „Марица-Изток“. Той започва през 1952 г., когато и започва реализирането на програмата за използване на Източномаришкия басейн. Комплексът „Марица-Изток“ обаче, по
мащабите на производство на въглища и електроенергия, нарежда региона на първо място в страната.
Най-големият въглищен басейн в България („Марица-Изток“), заема 240 кв. км. площ. Намира се в
югоизточната част на Горнотракийската низина. Северната му граница минава южно от села Българене,
квартал „Гипсово“ на гр. Раднево и с. Гледачево. На изток достига до селото Ковачево, на юг – до с.
Медникарово, а най-северозападната му точка е с. Априлово.
Забележителности
• Край града се намира язовир „Розов кладенец“, обитаван от много и редки птици и е предложен
за включване в мрежата НАТУРА 2000.
• Защитен вал „Еркесията“
• Крепост Балзена край с. Главан
• Река Сазлийка, приток на река Марица
• Църква „Св. Иван Рилски“
• Храм „Свето Рождество Богородично“
Защитен вал „Еркесията“
На територията на община Гълъбово е открита част от най-голямото и най-известното защитено
землено укрепление на юг от река Дунав, в ареала на обширната територия на България през VIII-X век
– „Еркесията“ (тюр. Земен прорез, гръц. Големият окоп, Голямата ограда, Големият прекоп). То е част от
системата от укрепени валове, изградени във всички гранични и буферни зони на българската държава
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и е изпълнявал функцията на военноотбранителна и митническа граница на България с Византия.
Съоръжението се простира от черноморското крайбрежие до долината на река Марица и общата му
дължина от брега на Бургаското езеро – с. Дебелт – с. Житосвят – с. Люлин – с. Симеоново – с. Тенево –
с. Генерал Инзово – с. Овчи кладенец – с. Обручище – с. Навъсен, до левия бряг на р. Сазлийка е 142 км.
„Еркесията“ е разделена на източна и западна част. Западната част, в чиито обхват попада и община
Гълъбово, е дълга 64 км. Започва от село Тенево на десния бряг на р. Тунджа, върви в югозападна посока
покрай селата Генерал Инзово, Видинци, Скалица, Овчи кладенец, през северната част на Манастирските възвишения, покрай с. Обручище достига левия бряг на р. Сазлийка, срещу с. Калугерово (средновековна крепост „Блисна”). Размерите й са значително по-малки от тези на източната част, а проходи е
имало вероятно при пътищата, водещи на север към прохода Вратник, Твърдишкия проход и Боруй (Ст.
Загора). Големи части от западната „Еркесия” и особено от „Малката Еркесия” са чувствително заравнени. Обявена е за паметник на културата с национално значение.
Балзена - крепостта край село Главан, Гълъбовско.
На около 2 км южно от село Главан, върху билото на един от северните ридове на Сакар планина,
все още могат да се видят следи от масивни стари зидове. Според местното предание на това място е
съществувала голяма крепост, която е била важен отбранителен център през ранновизантийския
период и Средновековието. В научната литература тази местност е известна с името „Калето“ или
„Градището“. Редом с тези названия местното население я нарича и с името „Балзена“.
Главанската крепост привлича вниманието на историците със загадката за името и историческата си
съдба още от края на XIX век. Оттогава са и първите по-подробни описания на крепостта, оставени от
братя Карел и Херман Шкорпил. Те дават и първия ѝ план, като я определят като римски или средновековен градеж. Посочените от тях размери са приблизителни, а интерпретирането на запазените по тяхно
време останки от зидове – доста неточно, както се установи в резултат на проведените разкопки. Според
тях, яките укрепителни стени, подсилени от няколко кръгли кули, са свидетелство за значимостта на
крепостта, за административните и отбранителните ѝ функции. Това им дава основание да предположат, че тук се е намирала столицата на келтите Тиле (Тилис), чието име свързват с известния от описанието на Прокопий De aedeficiis кастел Тулеус. Важно е и сведението за няколко монети, намерени в
крепостта, сред които една медна монета на Юстиниан I (527 – 565). Укреплението в местността
„Градището“ е отбелязано и от Васил Миков и Ив. Велков сред находищата от Южна България. Според
тях, тук е имало голяма тракийска крепост, използвана и в по-късно време – VII–XII в.
С въвеждането в научно обращение на надписа от колоната, намерена до с. Сюлейманкьой
(днешното село Сечище, Шуменско), голямата крепост край Главан отново попада в полезрението на
историците. Проф. Васил Златарски, един от най-авторитетните коментатори на надписа, предполага,
че „може там да се е намирала средновековната Балзена“. Предположението му не е подкрепено с
аргументи, и въпреки че не всички са склонни да го възприемат, в следващите години се налага доста
трайно в научната и научно-популярната литература. В днешно време идеята за локализирането на
Балзена в местността „Градището“ край с. Главан се приема почти безкритично и се среща в почти
всички по-нови публикации, касаещи крепостното строителство в средновековна България.
Какво всъщност ни разкриват писмените извори по отношение на Балзена? Това име е известно
единствено от т. нар. Сюлейманкьойски надпис, в който са отразени условията на 30-годишния мирен
договор между България и Византия. Според повечето изследвачи времето на сключването му може да
се отнесе към края на 814 или началото на 815 г., при управлението на Омуртаг. В първата глава на
мирния договор се установява новата граница между двете страни в района на Странджа и Сакар. Тя
започва от Дебелт по старата линия на Еркесията и минавайки по вододела на Сакар планина, достига
до р. Марица при Констанция, а оттам вероятно до Хемус. Сред граничните крепости се споменават
имената на повече или по-малко точно локализирани средновековни крепости – Дебелт, Перамокастел,
Балзена, Агатоники, Констанция, Макри ливада. Докато повечето от тях са известни и от други писмени
извори – например за Агатоники, посочена като най-близкостояща до Балзена, се говори като за голям
град – епископско седалище в епархийските списъци от времето на Лъв VI (886 – 912) и в хрониката на
Ана Комнина за събитията от XI в., то за Балзена не са известни никакви сведения повече. Мнението, че
името на град Лигулгу в описанието на Ал-Идриси от XII в. може да се възприеме като изопачено
изписване на името на Балзена, днес е категорично отхвърлено. Също така неприемливо е и отъждествяването на средновековния град Блисмос (или Близимос) с Балзена. Трябва да отбележим, че име-
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ната на Балзена и Агатоники не се срещат и в по-ранни извори – например у Прокопий, който добросъвестно изброява имената на новопостроените или възстановени крепости по името на император
Юстиниан. От това може да се заключи, че и Балзена, и Агатоники са крепости, изградени вероятно след
трайното настаняване на славяните на Балканския полуостров и образуването на българската държава,
във времето, когато разширяването ѝ към южните части на полуострова принуждава Византия да
оттегли граничните си линии на юг и да строи нови отбранителни съоръжения по северните склонове
на Родопите, по Сакар и източните старопланински проходи в посока на Черно море.
Археологическо проучване
Важно значение за установяване времето на изграждане и съществуване на крепостта в
местността „Градището“ край с. Главан, както и за определяне стратиграфията на обекта имаха проведените през есента на 1992 г. археологически разкопки. Тъй като дотогава сведенията за крепостта бяха
черпени единствено от теренни наблюдения, разкопките успяха да внесат достатъчно яснота по въпроса
за локализацията на Балзена на това място.
При първоначалния оглед на терена се установи, че следите от крепостните зидове могат да се
проследят доста добре в участъци, открити от храсти и дървета, което дава възможност да се определи
с голяма точност трасето на крепостната стена. Значителни повреди по стената са нанесени от вкопаните
под нивото на терена военни съоръжения, за изграждането на които е използван каменният материал
на самата крепост. Местното население също доста дълго време е използвало развалините като
каменна кариера. Преди 20-тина години склоновете на възвишението са били залесени, което
допълнително затрудни проучването на крепостта и близката ѝ околност.
Крепостта е издигната върху билото на силно издължен хълм с надморска височина 535 м, от
който се открива широк изглед на юг и изток. Местоположението ѝ е стратегически избрано, тъй като е
достъпна само по тесен път, пресичащ платото на дължина. Планът на крепостта е съобразен с
особеностите на терена и е с форма на неправилен петоъгълник, чиито дълги стени са ориентирани
според конфигурацията на платото в посока североизток-югозапад. Дължината ѝ е около 110 м, а найголямата ширина – 44 м. Вътрешната площ на крепостта е около 6.5 дка.
Поради ограничените средства и време, проучването на крепостта се извърши чрез сондажи,
разположени на достъпни за работа места и няколко траншеи за допълнително проучване на малки
участъци от стената. Централният сондаж с дължина 25 м и ширина 5 м пресече югоизточната стена на
крепостта и външно каменно ограждане, следващо на около 15 м от стената и успоредно на нея.
Трасетата на двете стени сравнително ясно се проследяваха по терена и вероятно точно тях са визирали
братя Шкорпил в описанието си за двойните укрепителни зидове на Главанската крепост.
Каменното ограждане или „валът“, засечено на няколко места, е изградено от средни и дребни
по големина камъни и сбита пръст. Височината му е до 1.5 м, а ширината – между 7 и 8 м. В централния
сондаж, където валът бе разрязан, за да се уточни профилът му, се установи, че той се състои от три
реда големи камъни, положени направо на древния терен. Под и около него има пласт от сравнително
фина пръст с фрагменти от халщатска керамика. Формата на каменното ограждане е силно издължен
овал, съобразно конфигурацията на терена. Двата зида в по-голямата си част следват успоредно един
на друг, с изключение на югозападната стена, където външният вал се извива под форма на дъга, на
около 24.5 м. от стената. Начинът на изграждане, формата на вала и намерените археологически материали дават основание да го отнесем към ранножелязната епоха, когато тук вероятно е съществувало
укрепено поселение. Останките на това селище са почти напълно унищожени от издигналата се на
същото място няколко века по-късно крепост.
Градежът на крепостната стена във всички проучени участъци е идентичен – от грубо обработени камъни по лицата и пълнеж от по-дребни камъни, споени с хоросан, обилно примесен с дребни
късчета счукани тухли. Основите стъпват върху материковата скала, която на места се появява и на
повърхността. Най-голямата запазена височина на стената е по северозападния склон на възвишението,
където достига до 1.20 м. В останалите участъци стената не надхвърля 0.70 – 0.80 м. Ширината и се
колебае в границите на 1.80 – 2.20 м. В североизточния ъгъл изграждането на стената е било съобразено
с природните дадености, като големите каменни блокове, естествено съществуващи там, са били
включени в трасето и. По време на разкопките бяха проучени добре запазените основи на южната
ъглова кула. Тя е с форма на неправилен трапец, обърнат с тясната си основа навън. Широка е около 3
м и дълга 4.50 м. Единствено в този участък субструкцията на зидовете северно и източно от кулата
излиза на около 0.50 м извън суперструкцията, оформяйки подпорна стена с височина 0.30 -0.40 м. В
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останалите сондажи, чрез които бяха засечени ъглите на крепостта и изяснен цялостният и план, не се
откриха следи от кули.
Не може да се каже със сигурност дали вътрешността на крепостта е била застроена или не,
докато не се извършат по-широкомащабни проучвания, особено в северния и западния и сектор. В
разкопаните участъци не се откриха зидове или наличие на други данни, които да свидетелстват за
строителна дейност вътре в крепостта. Изключително малко е и количеството на керамичния материал,
отнасящ се към ранновизантийската епоха. Съотношението му спрямо керамиката от ранножелязната
епоха е 1:5. Прави впечатление, че липсват ойнохоевидни кани, както и от груба домашна керамика,
които са много характерни за ранновизантийската епоха и са широко разпространени сред керамиката
от други области. Съдовете са работени на крачно грънчарско колело, от сравнително добре пречистена
глина, добила след изпичането обикновено черен, сивочерен, а по-рядко и керемиденочервен цвят.
Най-масови са формите на съдовете, характерни за V в. Макар и по-малобройни се срещат и фрагменти
от гърнета от VI в., които повтарят широко разпространени типове. Други находки от ранновизантийската епоха не се намериха.
Не се намериха и никакви керамични фрагменти или други археологически материали от покъсни епохи.
Въз основа на намерения керамичен материал, начина на изграждане на стената и прилагането
на характерните принципи на ранновизантийското крепостно строителство може да се твърди, че
крепостта е изградена през V в., на мястото на отдавна напуснато тракийско укрепление. Обитавана е
за период от около 100 години, и то не непрекъснато, а по-скоро е била използвана за убежище при
вражески нападения от местното население, което е живяло в своите селища някъде в близката
околност. Следи от такива поселения се откриват в близките местности „Чешката“ и ”Пазар-юк“. След
средата на VI в. крепостта е била изоставена окончателно. След тази дата тя не е заселвана никога
повече и не е функционирала, когато няколко века по-късно тези земи са включени в пределите на
българската държава. Това обстоятелство добре се съпоставя с известията от хрониката на
Продължителя на Теофани Скилица-Кедрин, че императрица Теодора отстъпила на българския
владетел Борис пустата по онова време земя, простираща се до т. нар. „Сидера“. В. Златарски смята, че
е била отстъпена областта между вододела на Сакар планина и Странджа и пограничния окоп Еркесия.
Тази област българите нарекли Загора. Липсата на каквито и да било находки, които да свидетелстват,
че крепостта е била заселвана през Средновековието, по време на Първото или Второто българско
царство показват, че тя е загубила своето стратегическо значение на гранична крепост от времето на
Юстиниян с промените, настъпили в този район след VI в.
Резултатите от разкопките позволяват категорично да се отхвърли съществуващото в
литературата мнение за локализирането на Балзена в местността „Градището“ край с. Главан. Опирайки
се на единствения писмен извор, в който се среща нейното име, можем да предположим, следвайки
изброяваните крепости в направление от изток на запад, че Балзена трябва да се търси в посока на изток
от Агатоники, за която почти сигурно е доказано, че се е намирала край днешното с. Оряхово,
Харманлийско. Бъдещите проучвания на този все още сравнително слабо изследван район вероятно ще
дадат възможност за по-конкретни предположения относно действителното местоположение на
средновековната Балзена.
8.1.4.5 Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и
културните обичаи.
Много от обичаите са свързани с християнските празници: Трифон Зарезан, Коледа, Сурва,
Лазаруване, „Изправяне на първия сноп“, „Брада“, както и сватбените обичаи и обичаи преди и след
раждане на дете. Всички те са придружени с музика. В тях се използват различни изкуства: песен, танц,
инструментална музика, костюми чрез които се проявява чувството за красота и художествен усет на
народа. Народната женска носия в Гълъбово се състои от два сукмана – зимен и летен. Зимния е сукман
от черен вълнен плат, а в долната част е съшит с втори шарен на ивици плат в различни цветове. Летния
се състои от сукман от черен вълнен плат, в долната част бродиран на ръка на различни шарки във
форма на полета. На пазвите също има бродерия. Нарича се полник. Мъжката носия е от потури,
украсени с гайтани от тъмен черен или кафяв вълнен плат. Към това са и елеци, навуща с върви, цървули,
а за зимата – аба. Ризите на мъже и жени са богато ръчно бродирани. Най-разпространени народни
хора в гълъбовския край са: "Трите пъти", "Ръченица", "Право хоро" известно като „Тракийско“, „Щеркольовата“, „Пайдушко“, „Елениното“. Понякога се играят хора от близките селища, например
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„Кривото“ от с. Главан. И бавно женско хоро, което се играе от по-възрастни жени без музикален
съпровод. Жените се хващат една до друга с ръце, кръстосани на кръста и пеят бавна мелодия. Найизползвани музикални инструменти в Гълъбово са кавал, тъпан, гъдулка и акордеон. Рядко се свири на
гайда и кларинет.
Културният календар на общината обобщава всички дейности от активния културен живот в
общината. Основни културни мероприятия на територията на община Гълъбово са: Общински празник
на художествената самодейност, Преглед на ромската музика и танци (Международен ден на ромите),
Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“, Майски дни на културата и празникът на Гълъбово
през август.
Традициите, фолклорът и възрожденският бит на община Гълъбово се пазят и поддържат от Музейната сбирка, Дома на културата, 10 читалища и 11 библиотеки в общината. Духовността е съхранена
в православните храмове, най-старият от които е „Св. Иван Рилски“, построен през 1897 година.
• Национален събор на гъдуларите „Янко Петров“;
• Регионален събор на пенсионерите;
• Общински преглед на ромската музика;
• Майските празници на културата;
• Чествания на бележити дати от историята на България и на гр. Гълъбово;
8.1.4.6 Обобщен списък на недвижимите културни ценности в община Гълъбово
Населено място: с. Главен
1. Останки от византийска крепост – 800 м. Южно, ДВ бр. 75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: АрхитектурноСтроителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: Местно значение.
2. Долмени- 1 км. югоизточно, ДВ. Бр.75 от 1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен. Категория на
ПК: Национално значение.
3. Къща на Дичка Димова Костова, д.п.№ 4789 от 21.12. 1981 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
4. Къща на Минко Георгиев Пехливанов, д.п.№ 4789 от 21.12.1981 г. Вид на ПК: АрхитектурноСтроителен.
5. Къща на Жела Новакова Станкова, д.п.№ 4789 от 21.12.1981 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.
Населено място: гр. Гълъбово
1. Църква „Св. Димитър”, д.п.№ 932 от 27.03. 1978 г. Вид на ПК: Художествен. Категория на ПК: 2 група.
Населено място: с. Медникарово
1. Останки от праисторическо селище – 5 км. Югоизточно, ДВ бр.75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК:
Архитектурно- Строителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: Местно значение.
2. Римски тухлен гроб, м. „Бошнаков баир”, д.п.№ 5677 от 08.04.1999 г. Вид на ПК: Археологически.
Категория на ПК: Местно значение/ предварителна категория.
Населено място: с. Мусачево
1. Римско селище Арзус – 2,5 км. , ДВ бр.75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен от
Античността и Средновековието. Категория на ПК: Местно значение.
2. Църква ”Св. Кирил и Методий”, д.п.№ 4217 от 15.12. 1976. Вид на ПК: Художествен. Категория на ПК:
3 група.
Населено място: с. Мъдрец
1. Църква ”Св. Арх. Михаил, д.п. № 932от 27.03.1978 г. Вид на ПК: Художествен. Категория на ПК: II група.
Населено място: с. Обручище
1. Земен вал Еркесията - 1,5 северно, ДВ, бр.75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен от
Античността и Средновековието. Категория на ПК: Национално значение.
2. Селищна могила Гълъбово, м. ”Асара”, заповед № РДВР – 39 от 21.11.2016 г. Вид на ПК: Археологически. Категория на ПК: Национално значение.
ИСТОРИЧЕСКИ НКЦ
С Писмо изх. № АП – 07-74/12.09.2015г.на Областния управител на Стара Загора е предоставена
информация за 4 броя НКЦ – военни паметници.
На територията на община Гълъбово се намират 11 броя исторически НКЦ, съгласно чл. 59, ал. 4
и §12, ал. 1 от ЗКН и съгласно ЗВП, в съответствие с писмо № 4349/ 04.12.1992г. на НИПК, както следва:
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1. Обектът се намира в гр. Гълъбово. Видът на обекта е паметник на загиналите във войните/ монумент/
- в Централна градска част , зад сградата на ЖП гара. Обектът е Историческо място. Имотен номер на
обекта: 18280.0.419.
2. Обектът се намира в с. Великово, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметник на загиналите във
войните/ военен паметник/- в центъра на селото, до кметството. Обектът е Историческо място. Имотен
номер на обекта: 10416.0,113.
3. Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметник на убитите в
Първата и Втората Световна война/ военен паметник/, до кметството на селото. Обектът е Историческо
място. Имотен номер на обекта: 47603.0512.
4. Обектът се намира в с. Разделна, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметник на загиналите във
войните/ военен паметник/- в центъра на селото. Обектът е Историческо място. Имотен номер на
обекта: 61755.0.104.
5. Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметна плоча на загиналите във
войните 1912-1913-1918 г.
6. Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметна плоча на загиналите в
Отечествената война 1944-1945г.
7. Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметна плоча на загиналите през
турското робство.
8. Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметна плоча на загиналите в
Първата световна война 1915-1918г.
9. Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметна плоча на загиналите в
Първата световна и Отечествената война 1944-1945г.
10. Обектът се намира в общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметна плоча на Руси Кънчев и Поборника,
участници в Старозагорското въстание 1875 г.
11. Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Видът на обекта е Паметен знак на Тоди
Йорданов
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ
С разпореждане на МС № 1711/22.10.1962г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове по смисъла на ЗКН притежават статут на НКЦ, с категория „национално
значение”, с режим на опазване на територията – А, Б.
За археологическите обекти НКЦ са валидни индивидуални режими на опазване, цитирани в
писмо № 545/ 27.02.2001г. на НИПК и определяне на предварителна категория „национално значение”
Легенда към приложените режими за ползване на териториите, на които се намират археологически
обекти:
•
Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, благоустройствени,
селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на земния пласт в границите на
археологическия обект.
•
Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски площи;
забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на почвата (риголване),
засаждане на трайни култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат
или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта.
Структура на археологическите НКЦ
• некропол, могилен некропол - 17 бр.
• могила, надгробна могила - 12 бр.
• крепост - 7 бр.
• селище - 13 бр.
• скален релеф - 1 бр.
• долмен - 6 бр.
• гроб - 1 бр.
• сгради единични - 5 бр.
• църкви - 3 бр.
• земен вал - 1 бр.
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Регистрационна карта - 231001 - Обектът се намира в с. Главан, община Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Ранна желязна епоха, Стени от Късна Античност и Валове от Неопределима епоха, м.
”Калето” Обектът е Крепост. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.2.912.
Режим на ползване: режим Б
Регистрационна карта - 231002 - Обектът се намира в с. Главан, община Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Ранна желязна епоха, Стени от Средновековие, Обект с Неопределена функция. Обектът
е крепост. Имотен номер : 14951.2.906. Режим на ползване на обекта: Б.
Регистрационна карта - 231003 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от епохата на Възраждането, м.”Узалан”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер:
14951.1.235. Режим на ползване: Б
Регистрационна карта - 2310004 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Крепост от Късна античност. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951.1.278. Режим на
ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 231005 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от Античността, Обект с неопределена функция от Късна Античност, м. ”Високото дърво”. Видът
на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951. 1.967. Режим на ползване на обекта: Режим Б.
Регистрационна карта - 231006 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от Ранна желязна епоха, м.”Бикчийницата”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер:
14951. 303.58. Режим на ползване на обекта: Режим Б.
Регистрационна карта - 231007 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от Възраждане, м.”Читашки юрт”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер:
14951.7.275. Режим на ползване на обекта: Режим Б.
Регистрационна карта - 231008 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Могилите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951.0.86. Режим на ползване на обекта: Режим Б.
Регистрационна карта - 231009 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от Некропол от Неопределима епоха, м. ”Могилите” . Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта:14951.0.76. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310010 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Могилите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951. 0.75. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310011 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некропол, м. ”Могилите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер
на обекта: 57515.2.38. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310012 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некропол, м. ”Могилите” от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер ва обекта: 14951.0.78. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2410013 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Могила, част от некропол. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951. 1.803.
Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310014 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Долмен, от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер
на обекта: 14951.202.1. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310015 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Долмен от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер
на обекта: 14951.202.1. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310016 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Долмен от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер
на обекта: 14951.1.807. Режим на ползване на обекта: АРегистрационна карта - 2310017 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от Тракийски период, м. ”Бостанлъ дере”. Имотен номер на обекта: 14951.1.758. Режим на ползване на обекта: Б. Видът на обекта е Археологически
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Регистрационна карта - 2310018 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Долмен от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер
на обекта: 14951.1.703. Режим на ползване на обекта: Б.
Регистрационна карта - 2310019 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Скални релефи от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически/ Художествена НКЦ/. Имотен номер на обекта: 14951.1.757. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310020 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от Ранна желязна епоха, м. ”Чешката”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на
обекта: 14951.2.330. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310021 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Долмен от Неопределима епоха, м. ”Чешката”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на
обекта: 14951.2.907. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310046 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Единични постройки /Халколит/, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.194. Режим на ползване на обекта: Б.
Регистрационна карта - 2310047 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Единични постройки /Халколит/, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.194. Режим на ползване на обекта: Б.
Регистрационна карта - 2310048 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Крепост от Средновековието и Първа българска държава, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически.
Имотен номер на обекта: 32857.0.189. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310048 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Плосък некропол от Неопределима епоха, Ровове/ ями/ от Неопределима епоха, м. ”Асара”. Видът на
обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.189. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310049 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Крепост от Средновековие и Първа българска държава, м. ”Асара”. Имотен номер на обекта:
32857.0.189. Режим на ползване на обекта: Б. Видът на обекта е Археологически
Регистрационна карта - 2310050 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могилен некропол от Неопределима епоха, м. ”Дебелата кория”. Видът на обекта е Археологически.
Имотен номер на обекта: 32857.0.136. Режим на ползване на обекта: Режим А.
Регистрационна карта - 2310051 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Могилен некропол от Неопределима епоха, м. ”Дебелата кория”. Видът на обекта е Археологически.
Имотен номер на обекта: 32857.0.137. Режим на ползване на обекта: Режим А.
Регистрационна карта - 2310052 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Казакова могила”. Видът на обекта е
Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.58. Режим на ползване на обекта: Режим А.
Регистрационна карта - 2310053 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некопол,м.”Перчанчева могила” от Неопределима епоха. Видът на обект:
Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.64. Режим на ползване на обекта: Режим А.
Регистрационна карта - 2310075 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер
на обекта: 47603.0.588. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310077 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, „Шосето” от Гълъбово за ТЕЦ- 3. Видът на обекта е
Археологически. Имотен номер: 47603.0.588. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310078 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, м. ”Шосето”. от Гълъбово за ТЕЦ- 3. Видът на обекта
е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.134. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310079 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, м. ”Шосето” от Гълъбово за ТЕЦ- 3. Видът на обекта
е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.377. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310080 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.264. Режим на ползване на обекта: А
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Регистрационна карта - 2310081 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.265. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310082 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.33. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310083 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.258. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310084 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.252. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310085 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически/ Могила/. Имотен номер на обекта: 47603.20.21. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310086 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Ранна бронзова епоха, Обект с Неопределена функция от Римска епоха и Втора българска държава. Видът на обекта е Археологически/ селище/. Имотен номер на обекта: 47603.20.14.
Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310087 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селищна могила от Неолита, Обект с Неопределена функция от Бронзова епоха. Видът на обекта е Археологически/ Могила/. Имотен номер на обекта: 47603.0.512. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310088 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта:
490535.0.206. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310089 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта:
490535.0.130. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310090 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта:
490535.0.604. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310091 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово, м. ”Терзиева могила”
Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически.
Режим на ползване на обекта: А. Имотен номер на обекта: 49535.0.75.
Регистрационна карта - 2310092 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово, м. ”Гуджова могила”
Обектът представлява Селищна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически.
Имотен номер на обекта: 49535.0.691. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310093 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Плосък некропол от Неопределима епоха, Обект с Неопределима функция от Средновековие, м.”Клисе
башъ”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.0.675. Режим на ползване на
обекта: Б
Регистрационна карта - 2310094 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Селище от Средновековие, м.”Клиселина”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта:
49535.51.36. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310095 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Голямата могила”. Видът на обекта е
Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.0.747. Режим на ползване на обекта: Б
Регистрационна карта - 2310096 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява
Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически.
Имотен номер на обекта: 49535.0.747. Режим на ползване на обекта: A
Регистрационна карта - 2310097 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Праисторическо селище, Обект с Неопределена функция от Бронзова, желязна и римска епохи и
Средновековие. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.1.819. Режим на
ползване на обекта: А
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Регистрационна карта - 2310098 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Трите могили”. Видът на обекта
е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.276. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310099 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Трите могили”. Видът на обекта
е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.275. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 2310100 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Ранна желязна епоха, м. ”Трите могили”. Видът на обекта е Археологически. Имотен
номер на обект: 53134.0.276. Режим на ползване на обекта: А
Регистрационна карта - 2310101 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, м. ”Голямата могила”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.52. Режим на ползване на обекта: А.
Регистрационна карта - 100003120 - Обектът се намира в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Енеолит, ранна и средна бронзова епоха, в района на ТЕЦ ”Гълъбово”. Видът на
обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.228. Режим на ползване на обекта: А.
8.1.4.7 Сигниране на обявените защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство.
Териториален анализ.
След анализ и съпоставка на данните за недвижимите КЦ, те са локализирани и съответно сигнирани на топографска карта на общината в мащаб 1:50 000.
С координатна точност са сигнирани и защитените територии с наличие на археологически паметници, съобразно с предоставени схеми по КВС и Протоколи на МК.
Археологическите обекти (регистрирани и декларирани) са сигнирани обобщено и приблизително, съобразно текстовите описания.
В резултат на тези териториални анализи ясно могат да се обособят няколко зони с концентрация на археологически обекти:
• антични и средновековни и крепости - 7 бр.
• селища – 13 бр.
• надгробни могили -12
• некрополи – 17
• Земен вал „Еркесията”
Останалите съхранени материални следи на археологическото наследство се локализират предимно в извънселищни територии, отдалечени от урбанизираните структури на съвременните населени
места, към момента не са преминали през процедура по даване на статут, граници и режими на опазване.
Не съществуват достоверни данни за датиране на съвременната териториална структура на селищната мрежа в общината, но по предложение тя е формирана в днешния си вид в края на 18-ти и
през 19-ти век. За разлика от тракийския, античния и средновековния период, съвременното заселване
се е формирало предимно във връзка с търсене на препитания и сигурно убежище от исторически катаклизми.
8.1.4.8 Изявяване на тематични зони с концентрация на НКН
Археологически тематични зони:
• праисторически, антични и средновековни селища и крепости;
• могили и некрополи.
8.1.4.9 Анализ и диагноза на състоянието на НКН в територията. Проблемни зони.
Анализът е базиран на критериите значимост, физическо състояние, застрашеност и близост със
зони с активни процеси на урбанизация, неприлагани законовите задължения, обезлюдяване и липса
на финансов ресурс.
В проблематиката на ОУПО се разглежда начинът на взаимодействие на така изявените тематични зони със тяхната историческа стратификация по отношение на съвременната селищна мрежа и
прогнозното функционално зониране на територията на общината.
НКЦ се разглеждат не като единични или групи обекти, а като зони, в които съвременните функции получават определена специфика и възможности за обогатяване в сферата на културния и познавателния туризъм.
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Недвижимите културни ценности на територията на община Гълъбово (археологически и архитектурно-строителни) са анализирани на първо място според тяхното местоположение спрямо съвременната селищна мрежа и по отношение на начина на взаимодействие с прогнозното функционално
зониране на териториите на общината.
Именно тяхното местоположение по отношение на съвременните урбанизирани среди и съвременния начин на ползване на извънселищните територии (земеделски и горски)се оказва от решаващо
значение за тяхното физическо състояние и застрашеност.
НКЦ във всичките им видове и категории особено в извънселищните територии са неделими от
специфичната природна среда и тази уникална характеристика предполага целенасочена интеграция
на обектите и дейностите по опазване и социализация на историческото и природно наследство.
8.1.4.10 Физическо състояние и застрашеност на обектите, във връзка с тяхното местоположение в територията.
Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за физическото състояние на недвижимото културно-историческо наследство в територията.
Археологическите и архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в няколко основни
групи:
• археологически находки, идентифицирани обекти и археологически недвижими културни
ценности в извън селищна среда. Тези обекти, поради тяхното местоположение - в отдалечени
и трудно достъпни местности, без директен достъп (дори и по черен път), са относително запазени, в рамките на тяхната естествена природна среда, често пъти в близост или в съчетание със
защитени местности (по ЗЗТ) или природни забележителности. Най-често са видими или частично видими на терен.
• археологически находки, обекти и археологически паметници на културата на територията на
съвременните населени места.
• археологически находки, обекти и археологически паметници на културата в извънселищна
среда в процес на активна урбанизация. Тези територии се определят като проблемни зони. В
тях археологическите обекти в най-голяма степен са застрашени от неправомерно заличаване и
разрушаване.
• Архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните села в общината са със статут
„декларирани” и „обявени” , а има и много обекти с качества на НКЦ, за които не са провеждани
процедури по деклариране. Някои от тях, особено в селата, към днешна дата са изчезнали. Предимно това са жилищни сгради от типологията. Определено този тип НКЦ са застрашени от изчезване на територията на Община Гълъбово . Относително съхранени в селата са жилищните
сгради, църквите, строени от средата на 19 в. до началото на 20-ти веки.
8.1.4.11 По състояние на информацията и документацията за обектите.
Наличните опорни данни за недвижимото материално и природно наследство, следва да се преразгледат с цел създаване на актуална база данни.
Археологическите обекти и находки в извънселищна среда са локализирани приблизително по
описание. Данните за тях се свеждат до наименование и приблизително датиране. Липсва картиране,
архитектурно и геодезическо заснемане. Не са придружени със снимков материал.
Архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните селища не са декларирани и сигнирани в кадастралните карти/планове. Липсва архитектурно заснемане и снимков материал дори на
характерни типологични образци. Съществува опасност от заличаване на тези типологии.
8.1.4.12 Обобщена оценка (диагноза) на състоянието на подсистема НКН.
• ниска степен на проученост и документиране на археологическите и архитектурно-строителните
обекти в територията;
• ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма част от обектите на Наследството;
• липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и режими за опазване
на голяма част от недвижимите културни ценности;
• липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на местната власт, по отношение социализацията на обектите на наследството, които имат само режим на регистрация
като археологически. Не е създаден План за опазване и управление на НКЦ, има Програма за
развитие на туризма . Единствения стратегически документ, който сезира НКЦ е Общински План
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за развитие (2014-2020 г). Община Гълъбово. Липсват междуобщински проекти, с общините извън границите на областта, макар тези съвременни административни граници да са относителни
спрямо историческите факти и връзки, и разпространение на еднакви и близки артефакти,
които са подходящи за изработване на нови тематични маршрути.
• лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от обезличаване и разрушаване;
• затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях;
• ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите;
• липса на единна информационна система за НКЦ;
• липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за изискванията за опазването
им, ниска мотивация на управлението на общината и липса на управленски механизми за финансиране на дейности за експониране и експлоатация и адаптация на обектите.
8.1.4.13 Систематизиране на съществуващите нормативни документи и конкретни изисквания за опазване на НКЦ.
Систематизиране на съществуващите нормативни документи и конкретни изисквания за опазването на НКЦ. Правна и Нормативна база при реализация дейностите по ОУП в сферата на наследството: Според международните и европейските ангажименти на Република Българя, за територията на
страната, респ. за община Гълъбово са в сила:
• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, обн. Дв, бр. 44 от
27.05.2005 г.
• Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (ратифицирана с решение на
Великото народно събрание от 25 януари 1991 г, ДВ, бр. 13 от 1991 г в сила от 1 май 1991 г), обн.
ДВ. Бр. 42 от 28 май 1991 г.
• Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Обн. ДВ, бр. 70 от 10 август
2004 г.
• Европейска конвенция за ландшафта, обн. дв. Бр. 22 от 15 март 2005г.
• Конвенция за опазване на подводното културно наследство, обн. ДВ, 06 октомври 1987г.
• Национална нормативна система ЗНКЦМ и от 10.04.2009 г. - ЗКН, ЗУТ, ЗЗТ и съответните
подзаконови актове, Концепция за Културния туризъм на МК и др.;
• Специализирани, териториално насочени нормативни документи и решения ;
• Писма , Заповеди , Протоколи и Решения на МК с придружаващите ги схеми.
За територията на община Гълъбово освен общата законова база за страната (ЗКПЦМ до
10.04.2009 г и ЗКН от 10.04.2009) не действат изискванията на конкретни териториално насочени поднормативни актове.
За съществуващите недвижими културни ценности (НКЦ) на територията на община Гълъбово
не са издавани във времето различни нормативни, поднормативни и административни актове, с изключение на Заповеди за определяне на граници и режими, които формират специфична териториалноустройствена защита на обекти недвижими културни ценности.
8.1.4.14 Статут на недвижимите културни ценности
Съгласно чл. 46 от ЗКН, според принадлежността им към определен исторически период недвижимите културни ценности са:
• Праисторически;
• Антични;
• Средновековни;
• Възрожденски;
• От ново и най-ново време.
На територията на община Гълъбово са идентифицирани недвижими културни ценности от
праисторическия период, античността и средновековието. Според научната и културната област, към
която се отнасят, недвижимите културни ценности са:
1. археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са създадени,
които се идентифицират чрез археологически изследвания;
2. исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със забележителни исторически събития и личности;
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3. архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания от тях, които имат
историческа, естетическа, техническа, културно- и производствено-техническа, пространствена и функционална стойност;
За територии с концентрация на НКЦ и природни и ландшафтни забележителности се провеждат
необходимите проучвания и културни политики по обособяване на културни маршрути, като съвкупност
от историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти.
Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни ценности на
територията на община Гълъбово са установени: единични НКЦ;
Съгласно чл. 50 ал.1 от ЗКН недвижимите културни ценности според културната и научната стойност и обществената значимост на територията на общината се включват в следните категории:
1. "национално значение" - археологическите резервати, както и други културни ценности с изключителна стойност за културата и историята на страната;
2. "местно значение" - свързаните с културата и историята на населени места, общини или области;
3. "ансамблово значение" - поддържащите пространствената характеристика и архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат;
4. "за сведение" - самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност - носители на информация за
научната и културната област, към която се отнасят.
Съгласно регистрите на НИНКН на територията на общината са изброени следните НКЦ:
• археологически недвижими културни ценности;
• архитектурно-строителни НКЦ;
• исторически ПК.
8.1.4.15 Режими на опазване на НКЦ
С режима за опазване на недвижимата културна ценност се посочват териториалният обхват и
предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и нейната среда.
Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна ценност и на
охранителната й зона.
До изготвянето на граници и режими на археологическите НКЦ важат изискванията на чл. 79,
ал. 4 от ЗКН , когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта за
деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на имота, за
охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра
- и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях.
Единичните недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират
защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство, които се отразяват в кадастралните карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и в общите и подробните устройствени
планове съгласно Закона за устройство на територията.
До тяхното изработване местната власт, собствениците на имоти и инвеститорите във всички
зони с особена устройствена защита, сигнирани в проекта за ОУПО Гълъбово (М 1:25000) следва да спазват режимите на ползване, описани в административните актове (Протоколи) за констатиране на съответната НКЦ, местност с НКЦ, или Зона, приложени към настоящата документация, за които има такива.
За археологическите паметници - според Протоколите на комисиите към МК.
1. Със Заповед № РД-9Р-39/21.11.2016г. на Министъра на културата са определени режимите на опазване на обект „Селищна могила Гълъбово“, м. „Ьсара“, с. Обручище, община Гълъбово, област Стара
Загора, с класификация на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.
Всички намеси в територията на недвижимата културна ценност се съгласуват с Министерството
на културата по реда на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН.
2. С Протокол от 10.06.1998г. на Междуведомствена комисия са определени граници, охранителни зони
и режими на ползване на територията на археологически паметници – селищни могили „Гуджова“ и
„Клиселика“, при с. Мъдрец, община Гълъбово, обявени за НКЦ с категория „национално значение“, с
РМС № 1711/ 1962г.
Към ОУПО остава в сила задължителното изискване за съгласуване на обекти НКЦ и техните
охранителни зони на всяка инвестиционна намеса по реда на чл. 80 и чл. 84 от ЗКН с /МК след становище
на НИНКН/.
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Развитието на туризма в бъдеще, правят неотложна необходимостта от изработване на специфични правила за опазване на природните и културни ценности , на проектираната територия . До приемането на СПН към ОУП , остава в сила задължителното изискване за съгласуване на всяка инвестиционна намеса с МК (респ. становище от НИНКН).
Концепция и прогноза за развитие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Общият устройствен план на община Гълъбово разглежда обектите на недвижимото културно
наследство в пълния им обхват, като не включва устройствени предвиждания, застрашаващи тяхната
цялост и физическо опазване. ПЛАНЪТ създава устройствени условия за опазване на недвижимите културни ценности и тяхната среда и за реализация на социално-икономическия им потенциал като ресурс
на туризма и достояние на населението.
• Актуални процеси на взаимодействие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО с прогнозното функционално зониране на проблемните зони. Преобладаваща част от
достигналото до наши дни недвижимо културно наследство е съхранено именно поради
неговата отдалеченост, обособеност и в голяма степен - недостъпност и изолираност спрямо
съвременно функциониращите урбанизирани , селскостопански и горски територии в общината.
• Интеграция и развитие на системата на НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО САЛЕДСТВО
при взаимодействие с другите функционални подсистеми в прогнозния период. Наличната
база на НКЦ не е застрашена толкова от екстензивно развиващи се процеси на урбанизация,
колкото от други съпътстващи процеси като демографска и икономическа криза и липса на основни документи , произтичащи от прилагане на специализираните закони или стратегически
документи. Ето защо , задължително е тяхното създаване, и прилагане , след което ще се започнат археологически и архитектурни обследвания и проучвания. В зависимост от резултатите
на тези проучвания, следва да се предприемат мерки за консервация и експониране на обектите
и археологическите и архитектурни обекти , и тяхното социализиране като значим елемент на
културния туризъм в общата структура на зоната.
Към обособените и отдалечените зони и отделни значими обекти на археологическото наследство с последващи устройствени мерки е необходимо да се осигури подходящ достъп (обслужващи пътища, екопътеки), а при доказана необходимост и посетителски центрове.
Във вътрешността на общината и свързаните с тях крепости и могилни некрополи необходимата
съпътстваща туристическа инфраструктура следва да се развива и в самите населени места.
Районът на Гълъбово е добре известен с многобройните крепости, археологически структури от селища,
надгробни могили и некрополи, датиращи от древността. В съчетание с богатото, разнообразно и добре
опазено природно наследство районът има шанс при добро управление на ресурсите, професионален
подход към оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг на продукта в кратки срокове да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с подобни ресурси.
Община Гълъбово има потенциал за развитие на устойчив туризъм на основата на съхраненото
уникално природно и културно – историческо наследство. Туризмът се утвърждава като важен отрасъл
на икономиката на общината и генерира приходи за общината, бизнеса и местното население, чрез
развиване и усъвършенстване на уменията за предлагане на туристически услуги с високо качество.
Местният културен и екологичен туристически продукт се предлага като уникално автентично
преживяване в условията на съхранената природна и културна среда, като се включват възможности за
трансгранични маршрути.
Природната среда, съхранените фолклор, обичаи и занаяти са предпоставка за развитие на
селски туризъм. Голямо емоционално въздействие могат да окажат местните фолклорни фестивали.
В рамките на цялата територия на общината следва да се проектира и реализира цялостна
информационна система за проучените и експонирани недвижими паметници с основен туристически
и информационен център в гр. Гълъбово.
Специфични/Специализирани режими на устройство на територията и изисквания към последващи фази на устройствено планиране за зони с наличие на КИН.
А. Режим на особена устройствена защита по ЗКН - за археологическите подобекти в неурбанизираните среди се определят конкретизиращи изисквания към начините на земеползване: за
зоните с установен статут по ЗКН в неурбанизирани среди не са допустими изкопни работи, несвързани
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със селскостопанските работи, а за тези намиращи се в земи - горски фонд, не са допустими сечи или
залесителни мероприятия в радиус 200 м около координатно локализираните обекти;
Б. Превантивна устройствена защита - за зони с установени по описание , но нелокализирани
археологически НКЦ: за зони с установено наличие на археологически обекти и за имотите на
археологическите обекти, след тяхното определяне, не са допустими изкопни работи, дълбочинна
обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска
плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м;
В. Специализирани устройствени режими за урбанизирани територии и такива предложени
за урбанизация с функция „селища с потенциал за селски туризъм”: Зоните с наличие на идентифицирани и категоризирани НКЦ са зони с ОСОБЕНА териториално-устройствена защита, съгласно чл. 10,
ал(2) от ЗУТ, (защитени по ЗКН).
Тези зони са означени със специална сигнатура в чертежа на ОУПО и означават допълнителен
специфичен режим на устройство към основната функционална характеристика на устройствената зона.
Този допълнителен, специфичен режим на устройство преди всичко е свързан с допълнителни
проучвания на НКЦ и съгласувателни процедури при следващите нива на планиране и проектиране, във
връзка с опазването на характера на зоната и непосредствената околна среда на НКЦ (комплекс,
ансамбъл, групов или единичен паметник).
Специализираните допълващи устройствени режими са свързани с наблюдение и съгласуване
на проектите за подробни планове и инвестиционни проекти с МК (респ. НИНКН) при задължителни
предварителни и съпътстващи археологически проучвания - предварителни, недеструктивни геофизични, сондажни, проучвания за конкретни обекти в зоната, частични - за определени строителни петна,
или цялостни - за целия имот. Документиране на археологическите находки, процедиране на проучените обекти за получаване на статут по ЗКН, наблюдение на изкопните работи при строителството на
сгради, полагане на технически мрежи, реализиране на вертикални планировки и пр. от археологии,
вида на археологическото проучване се уточнява съвместно от наблюдаващия археолог и НИНКН;
Извършване на КРР „ин сито” когато това е препоръчано; дейности по експониране и социализация на
обектите;
Тематичните зони сигнирани в специализираната „Схема на недвижимите културни ценности и
зелената система“ са потенциално защитени с превантивна устройствена защита по ЗУТ като Зони с концентрация на археологически НКЦ и характерни ландшафти и природни забележителности. Техните граници следва да се конкретизират след допълнителни теренни проучвания. За тези потенциално защитени територии, сигнирани в схемата „Схема на недвижимите културни ценности и зелената система“,
като Тематични зони с данни за наличие на археологически недвижими НКЦ се въвежда режим на
археологическо наблюдение. Формулировката „Зони наблюдаеми в археологическо отношение” се отнася за територии с потенциал за разкриване на археологически структури. За тези зони се предлага да
се разработи т.нар. „Прогнозна археологическа карта” на базата на теренни обхождания и наблюдения,
с цел изявяване на конкретни фокуси с археологически потенциал.
Жилищни зони
При изработване на ПУП за населените места в общината след актуализиране на списъците на
НКЦ и допълване на кадастралните данни за тях, при констатиране на селищни структури (квартали или
части от тях) с концентрация на НКЦ, жилищни сгради и обществени сгради-училища, църкви, с
прилежащите им структури, следва да се обособяват жилищни зони със специализиран режим (ЖМНКН) и съответните Специфични правила и нормативи към тях.
Подробните устройствени планове в такива зони се придружават с Правилник за приложение и
специфични правила и нормативи.
За строежи в границите на имоти с недвижими културни ценности и в охранителните зони на
единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични правила и нормативи,
визата за проектиране на инвестиционен проект се предхожда от Работен устройствен план със
задължителни линии на застрояване, максимално допустима кота корниз и силуетни проучвания,
съгласуван с МК.
8.1.4.16 Предложения за тематични маршрути за познавателен културен туризъм
В картата – „Схема на недвижимите културни ценности и зелената система“, туристическите маршрути са сигнирани схематично. Тези тематични маршрути са част от няколко основни туристически направления , които започват от гр. Гълъбово, като изходен пункт. Направленията задължително включват
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компонентите КИН, отдих, природна забележителност. Туристическите маршрути, включващи обекти
на културното наследство, подлежат на разширение след консервацията и експонирането на други
археологически обекти съобразно, експозиционните им качества.
Въпреки ниските данни за туристическия сектор, общината има потенциал за развитие на
алтернативни форми на туризма – ловен, риболовен, еко и селски туризъм, културно-исторически и др.,
което се дължи на красивата природа, кристално чистите води, природните и антропогенни дадености
на общината и нейното богато културно-историческо наследство. По тези причини туризмът се оценява
като приоритетна област в икономическото развитие не само на общината.
Създаване на устойчиви туристически продукти в сферата на алтернативния туризъм, а именно
селски, екотуризъм, изграждане на нови туристически маршрути, водни спортове, спортен риболов,
както и развитие на социалния отдих. Изводът е, че като цяло сектора е слабо развит и с ограничено
значение за икономиката на община Гълъбово.
Предвид наличието на обективни фактори, природни дадености, културни и исторически забележителности, туризмът в община Гълъбово е сравнително слабо развит. Като цяло няма обособени
туристически комплекси, които да привличат редовен и достатъчен на брой туристически поток.
Възможностите за развитие на туризъм в община Гълъбово се обуславят от наличието на
исторически и природни забележителности. Стремежът на Общината е да създаде устойчиви туристически продукти в сферата на алтернативния туризъм, а именно изграждане на нови туристически
маршрути, спортен риболов, повишаване квалификацията на персонала в туризма, както и развитие на
социалния отдих.
Ключови проблеми за развитието на туристическия бизнес са недобре изградена инфраструктура и недостатъчния брой на категоризираните туристически обекти.
Повечето предприемачи притежават недостатъчна управленска култура и изпитват дефицит на
мениджърски умения. Заетите в туристическия сектор, обичайно не притежават професионална подготовка и имат незначителни чуждоезикови познания.
Въпреки наличните ресурси за развитие на различни форми на нетрадиционен туризъм, секторът е слабо развит и с ограничено значение за икономиката на община Гълъбово. Липсва, обаче, като
цяло необходимата туристическа инфраструктура. Необходимо е да се отделят значителни средства за
опазване и превръщане на привлекателни кътове от природата на община Гълъбово в туристически
обекти.
За развитието на туризма се изискват сериозни усилия и инвестиции както във възстановяване
и опазване на съществуващи обекти, така и в изграждането на съпътстваща инфраструктура и създаване
на кадри.
От една страна, потенциал за развитие на туризма се крие в културно-историческите дадености.
Община Гълъбово се намира на територията на Тракийската низина, където обществен живот се е
зародил още през VІ хилядолетие преди новата ера. В землището на общината са открити останки от
съществувало поселище от каменно-медната епоха (халколита) - дълбока древност. Селищната могила
Хисарлъка е разположена на един километър от Гълъбово и се намира в двора на „Брикел” ЕАД. Тя е
била обитавана до средата на второто хилядолетие преди новата ера и по предположение на учените
в по-късни времена се е използвала като едно от важните крепостни съоръжения в района. На територията на цялата община има открити множество жилища, глинени и керамични съдове, които свидетелстват за трудова дейност, свързана със земеделие – производство, преработване и съхраняване на
земеделска продукция. В местностите Кошар дере, Беловините и Корийката, намиращи се на територията на Общината, има открити останки от тракийски селища. В културния пласт са открити останки от
глинени съдове, женски украшения, парчета от керемиди. Най-много тракийски могили в община
Гълъбово са открити в района на село Мъдрец. Общият брой на древните селища и гробници, открити
в близост до селата Искрица и Мъдрец е 23.
От друга страна, потенциал за развитие на туризма може да се търси и в природните дадености.
Ресурс за развитието на туризма в общината, представляващ интерес за любителите на птици, е язовир
„Розов кладенец“. Той е включен в списъка на представителните за биологичното разнообразия обекти
в България и на местата с орнитологично значение. През зимния период на територията около язовира
се събират да зимуват над 65 вида птици, намиращи се под закрила на Закона за защита на природата.
На територията на Общината функционира туристическо дружество „Еделвайс“, което се отличава с разнообразна и богата туристическа дейност, но осъществява туризъм предимно на територията
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на други общини и области. Необходимо е да се ангажира да развива дейност на територията на община
Гълъбово и да съдейства за оформяне на туристически маршрути и създаване на туристически продукти.
Налице са възможности за създаване на съвместни туристически пакети и организиране на общи
тематични културни маршрути със съседни и близки общини. Препоръчително е дообогатяване на вече
действащи туристически проекти с нови обекти, под формата на места за „селски туризъм”. Планът
предлага основните направления за туризъм със следните опорни точки :
Туристически маршрути
1. Разработване, като туристически маршрут пограничен вал „Еркесията“, преминаващ през територията на общината.
2. Туристически маршрут - Балзена - крепостта край село Главан, община Гълъбово.
3. Туристически маршрут – “Селищна могила Гълъбово”, м. Асара, с. Обручище
4. Туристически маршрут - язовир „Розов кладенец“
5. Църква „Св. Иван Рилски“, Храм „Свето Рождество Богородично“, Църква „Св. Архангел Михаил“, с.
Мъдрец
8.1.4.17 Стратегическа цел 3 в ОПР община Гълъбово 2014-2020г.
Опазване културно-историческото наследство и развитие на туризма в община Гълъбово
Приоритет 3.1.: Развитие на туризма
Мярка 3.1.1.:Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и
риболовен, културен и бизнес:
Дейности:
• Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
• Създаване и поддържане на специализиране туристическа инфраструктура – Еко пътеки, Вело
алеи.
• Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите, атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в общината.
Насоки за формиране на политики на община Гълъбово, насочени към развитие на културния и познавателния туризъм:
• изявяване на проблемни зони по териториален признак- зони с голям инвестиционен натиск,
зони с голям потенциал на НКН;
• интегрирано развитие на културния, познавателния, научния и еко - туризма;
• интегрирано развитие с другите подсистеми - инфраструктура, комуникации и транспорт,
рекламно и информационно обезпечаване, развитие на леглова база и обслужване, система от
туристически информационни центрове;
• формиране на различни видове културни маршрути; по териториален принцип;
• стимулиране създаване на исторически, краеведски, етнографски и други подобни дружества и
НПО в населените места от центровата система на Плана , и там където има струпване на НКЦ;
• въвеждане на лекционен курс (допълнителни занимание в сграда в гр. Гълъбово)
• Изработване на План - концепции за опазване и управление (ПОУ) за териториите придружени
с правилници за приложението им и със Специфични правила и нормативи към
инвестиционните намеси в средата;
• Разработване на Програма за изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти за
консервация, реставрация, експониране и благоустрояване за отделни обекти.
Визия за развитието на община Гълъбово
Визията за развитието на община Гълъбово отразява желаните промени и желаното състояние на общината в един дългосрочен период. Тя има мобилизиращ и консенсусен характер,
обединяващ териториалната общност.
„ГЪЛЪБОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ХАРМОНИЧНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА“
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8.1.4.18 Предложение за първоетапни мерки , свързани с опазването НКЦ;
• Актуализиране на списъците на обявените и декларираните обекти на недвижимото
материално културно наследство и отпадане на изчезнали или обезличени НКЦ и предложение
за нови;
• Определяне значимостта и статута на археологическите паметници;
• Създаване на систематизирана база данни за НКЦ съобразно наличната документация и
създаване на цялостен каталог на археологическите обекти и зони на територията съвместно с
Районен исторически музей Стара Загора- клона на ИМ при БАН.
• Картиране на всички археологически НКЦ в извънселищните територии, придружено с бази
данни- съществуващ или новообразуван имот, собственост, обособяване на охранителна зона,
състояние, датировка и други;
• Регламентиране на статут „зона наблюдаема в археологическо отношение” на територии със
засилени урбанизационни процеси и данни за наличие на археологически обекти;
• Предварителни планови археологически проучвания на всички територии и зони с предстояща
урбанизация;
• При въвеждане на кадастралните карти на населените места с въвеждане на код за НКЦ и
въвеждане на сервитут на охранителна зона при необходимост
• Издирване и сканиране на всички исторически кадастрални планове на населените места;
• При следващите фази на устройствено планиране - подробни устройствени планове за територии с наличие на недвижими културни ценности с особена териториално-устройствена защита
по ЗКН, обозначени в предвижданията на ОУПО - Гълъбово задължително да се изработват Правилници за приложението им и Специфични правила и нормативи.
Необходими последващи специализирани проучвания , програми и мерки за опазване и
социализация на НКН.
• Попълване на Археологическа карта на България за община Гълъбово - с база данни за
археологическите обекти, с картиране и обособяване на самостоятелни имоти и охранителни
зони;
• На база проведени археологически проучвания и доказана научна и културна стойност на
отделните археологически обекти , да бъдат изведени граници и режими на опазване, като
предпоставка за формиране на защитени територии за опазване на недвижимото културно
наследство, територии с особена териториално-устройствена защита, които да се отразяват в
Специализирани кадастрални карти съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;
• Подробни устройствени планове за опазване и социализация на единични или групови
недвижими ценности определени с устройствените схеми;
• инвестиционни проекти за консервация, експониране, благоустрояване, озеленяване и ефектно
осветление на единични или групови недвижими ценности.
Общински политики за опазване, валоризация и социализация на културните ценности на
територията на община Гълъбово.
Цел: Опазването, валоризацията и социализацията на природното и културното наследство на
общината да се превърне в ресурс за нейното икономическо развитие и просперитет.
Културните ценности и културните традиции в общината да се утвърдят като значим
компонент на туристическата марка Гълъбово.
България е изключително богата на археологически обекти. Разпръснатите археологически
открития свидетелстват за наличието на културно наслояване от праисторията до модерната история.
Наслагването на различни общества/цивилизации е определило съществуването на едно значително
богатство на културни ценности, чиято консервация е наложителна, за да се предприемат каквито и да
било действия за развитие на територията.
Проучването и изследването, чрез организирани археологически разкопки, на древните следи
на археологическото наследство, позволява да се опознаят дълбоките корени на градската тъкан,
разграничавайки и предлагайки възможните и съвместими трансформации на града. Консервацията и
валоризацията на разкопаните зони и на откритите предмети се превръща в стратегически важна за
регионалното развитие дейност, определяща за преразпределянето на градското пространство.
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Реставрацията и определянето на нова функционалност трябва да „контекстуализира” паметника чрез
дейности по изграждане и оборудване, които да позволяват неговото ползване или просто разбиране,
без обаче да нарушават неговата цялост и консервация.
Валоризацията на археологическото наследство безспорно е приоритет за гражданското,
културно и икономическо развитие на страната, най-вече от гледна точка на изграждането на система
от културни ценности, която да включва и най-нови открития. Това действие обаче трябва да бъде
програмирано, добре дефинирано и включващо намесата на местните власти, които да възприемат
наличието на археологичните обекти като икономически ресурс, така както и като възможност да се
възстановяване корените на местната идентичност.
Разкопките и проучванията, извършени досега, са потвърдили богатството и комплексността на
древните култури на българска територия. Разпределеното наследство, което описва хиляди години на
развитие, възвръща на България заслужена роля в световната история.
Дейността по разкриването на древните структури трябва да бъде внимателно програмирана,
чрез определяне на междинни цели за постигане, с едновременно вмъкване на възстановителни
процеси, синхронизирани с извършването на разкопките.
Наследството на по-малките центрове също трябва да бъде запазено и възстановено с голяма
грижа, тъй като в действителност голяма част от тях са останали непроменени през годините и
представляват творчески ценности, културно наследство, свидетелства за стари конструктивни методи,
които пазят в себе си есенцията на вътрешните български територии. На всичко това трябва да се гледа
като на една разпръсната и непокътната съвкупност, където старинни вина, гастрономия, традиции и
фолклор създават една уникална и неповторима атмосфера.
Ключови етапи при развитието на системата на културното наследство е:
• Идентификация (определяне) на разнообразни обекти, групи обекти и зони на исторически
запазените материалните следи на човешката дейност в територията, определени като
недвижими културни ценности (НКЦ).
• Защита и опазване на недвижимите културни ценности и тяхната околна среда от последващо
разрушаване, деградация и обезличаване.
• Валоризация на НКЦ (обекти, комплекси или зони) чрез реставрация, експониране и
подобряване на околната среда, адаптация (приспособяване към съвременна функция) и в
крайна сметка интеграция със съвременната урбанизирана или частично урбанизирана среда в
единство с естествените природни компоненти.
Преквалифицирането, възстановяването и валоризацията на историческите, културни и природни ценности не могат да се базират на традиционните методи, а именно тяхното изолиране и
превръщане в самостоятелен паметник, а трябва да се вземе предвид териториалната комплексност
и системата на местната идентичност.
8.1.4.19 Изисквания към валоризацията на ресурсите на свързаните отрасли околна среда – туризъм култура
Дейностите трябва да целят възстановяване и опазване на културните и природни ценности, чрез:
1. изработване на нормативна рамка, целяща преди всичко дефиниране на отношенията между
Територия и Обект, за изясняване на компетенциите, границите и прерогативите на различните
действащи субекти;
2. възстановяване на стари сгради и териториални структури;
3. консервация на ценностите, с насочено внимание към отношението между историческата култура,
местни традиции и модерни интервенции;
4. проучване на влиянието на туристическите потоци върху опазването на археологическите местности
и паметници, по-специално за вътрешното равновесие между капацитет за прием, околна среда,
археологическа ценност;
5. валоризация на отношението Ценност/Природа, избягвайки претоварването на местата с
допълнителни услуги, локализирани в близост до самите ценности;
6. установяване разпознаваемостта на марката и на типа структури за прием, за определяне на
основните характеристики на местната идентичност;
7. изграждане на музейна мрежа по цялата територия;
8. зачитане местната идентичност на музейните институции;
9. анализ на програмираните дейности в архитектурата, урбанистиката и територията;
88

10. максимална видимост и разпознаваемост на туристическото предлагане;
11. създаване на местна Марка на Туристическа Система;
12. опазване и изучаване на бита и историята на населението по българските земи;
13. изграждане на Мрежа от допълнителни услуги;
14. извършване на качествена издателска дейност.
8.1.4.20 Общински политики за опазване на културните ценности на територията на община Гълъбово.
1. Създаване на информационна база за недвижимите културни ценности на територията на
общината.
1.1. На ниво област - създаване на статут „НАБЛЮДАЕМА ОБЩИНА”, по отношение на
недвижимите културни ценности.
1.2. Създаване и поддържане на актуална ГИС база данни за недвижимите културни ценности
на територията на общината.
1.3. Периодична актуализация на списъците на недвижими културни ценности на територията
на общината и допълването им с кадастрални данни при съдействието на НИНКН.
На ниво община
1.Създаване на цифров модел (географска информационна система) с карта и свързана с нея
база данни за Защитени територии, групови и единични НКЦ извън и във населените места.
2.Координатно локализиране на археологическите обекти извън населените места.
На ниво Землище
1. Създаване на териториално обвързана с цифровите модели на кадастралната карта и имотния
регистър на землищата и на населените места, база данни за културните ценности за всяко землище.
2. Актуализиране и допълване на КВС/КК/ на всички землища с данни за НКЦ и техните
охранителни зони извън населените места и вписването им в атрибутните данни на съответните имоти.
3. Формиране на имоти с отреждане „траен начин на ползване” - „имот на културна ценност” за
археологическите обекти, попадащи на територията на имоти държавна или общинска собственост
(публична и частна).
На ниво населено място
1. Община Гълъбово да възложи на НИНКН допълване и актуализация на списъците на НКЦ с
актуални кадастрални данни за съответните им имоти.
Актуализиране и допълване на Кадастрални планове /КК на населените места данни за
недвижимите КЦ в съответното селище, според предоставените от НИНКН списъци на НКЦ, с
последваща процедура за попълване на Кадастрален план и КК в АГК.
На ниво конкретни обекти и селищни структури - създаване на Досие (документация) за НКЦ с
геодезически и архитектурни заснемания в подходящи мащаби.
2. Изработване и поддържане на Опорни планове - с категоризация, охранителни зони и режими
на опазване на НКЦ за общината, за всяко землище и по населени места. Тези данни да са задължителна
база при издаване на допускане за изработване на ПУП (И-ПУП), РУП или виза за инвестиционен проект.
3. Изработване на териториален модел на хронологичното развитие на заселването и съответно
хронологична стратификация на НКЦ в територията и обособяване на Зони с концентрация на обекти от
съответния исторически период.
На ниво община със „Схема на недвижимото културно наследство и зелената система“ е
разработен такъв модел (с наличните към момента данни).
На ниво населено място - хронологична стратификация за отделни селищни структури, като
елемент на Опорния план.
4. Осигуряване на действени механизми за прилагане на съществуващата нормативна защита за
опазване на НКЦ, определена със закон, поднормативни и административни актове.
5. Своевременно въвеждане и прилагане на актуални Режими на опазване на НКЦ по смисъла
на ЗКН, които ще се изработят от НИНКН като задължително изискване при ползване, планиране и
инвестиционна намеса в имоти и зони с наличие на НКЦ.
6.Устройствени политики за опазване и интеграция на недвижимите КЦ.
6.1 Устройствено планиране и планово обезпечаване. Видове планове:
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Проучванията и предложенията на проекта за ОУПО Гълъбово поставят проблемите, очертават
зоните и най-обобщените режими на устройство на териториите съдържащи недвижими
културни ценности.
• За изясняване на мерките и дейностите за опазване и интеграция на недвижимото културно
наследство са необходими последващи специализирани проучвания и проектни предложения.
Видове планове и нива на планиране на система НКН
6.1.1. Специализирани устройствени схеми и планове за развитие на недвижимото културно
наследство
По нива на планиране - ниво община, ниво землище; ниво населено място/селищно образувание, селищни структури.
Резултатите от разработената част за НКН към материалите на ОУПО - Гълъбово аргументират
необходимостта от Специализирана устройствена схема за опазване и валоризиране на НКН в община
Гълъбово.
Чрез подробно устройствено проучване да се изяснят археологическите структури и комплекси
в тяхната цялост и взаимовръзка, за да могат успешно да се дефинират последващи благоустройствени
мероприятия касаещи тяхното експониране и социализация - алеи, променади , изгледни площадки,
лапидариуми, подходящо озеленяване и пр. и пр. Резултатите от подобни проекти ще отворят и
пътищата за намиране на адекватно финансиране.
За имотите - археологически паметници, за които са със значителни и ясно определени
територии и граници също предполагат като следващо ниво на планиране изработване на ПУП със СПН.
По критерия на разглежданата проблематика от съществено значение за плановата
обезпеченост на територията е изработването и на ландшафтно-устройствени схеми и планове.
Чрез тях се гарантира устройството и управлението на специфичните за общината ландшафти.
6.1.2. Специализирани устройствени планове за проблемни зони.
Определянето на проблемни зони с наличие и/или концентрация на НКЦ и съответно
обезпечаването им със специализирани устройствени проекти придружени със специфични правила и
нормативи за тяхното прилагане е основата за тяхното опазване интеграция във формираните и
прогнозните елементи на средата.
Плановото обезпечаване на проблемните зони ще осигури синхронизирането на мозаечно
възникващите частни инициативи с изискванията за опазване и интеграция на НКЦ и ще облекчи
процедурите за съгласуването на ПУП за един или няколко имота.
За тези зони следва да се разработят специализирани устройствени схеми за интеграция на НКЦ
към нуждите на туризма, подходящо е изработването на Специализирана устройствена схема за
интеграция на археологическо и природно наследство.
6.2. Устройство и защита на зони с НКЦ чрез специализиране поднормативни документи
(Правилници, правила и нормативи)
6.2.1. Общи изисквания
Съществена и необходима предпоставка за прилагане на действащата нормативна защита на
НКЦ и аз нейната актуализация е създаване и поддържане на актуална геобаза данни за всички техни
видове и категории в общината и Карта с териториалния обхват на действащите поднормативни актове.
Задължително е допълването на имотния регистър с информация за налични в имотите НКЦ и
информирането на собствениците.
Действащата към момента териториално и обектно насочена нормативна защита на различните
видове НКЦ е наложително да се допълни с Режими на ОПАЗВАНЕ, по смисъла на ЗКН както и със
специализирани Правилници за приложение на устройствените планове от различно ниво и
Специфични правила и нормативи (СПН) към начина на застрояване на защитените зони, територии,
местности, групи и отделни обекти на недвижимото НКН.
Към проекта за ОУПО е предложен и Правилник за прилагане, с условия за защита на НКЦ и
изисквания към следващите нива на планиране.
За населените места и териториите с наличие на недвижими културни ценности (археологически
обекти) следва да се изработват Правилници за приложение и Специфични правила и нормативи към
Подробните устройствени планове:
По обхват и съдържание Правилниците за приложение на устройствени планове и СПН могат да
регламентират.
•
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Предмет (тематичен обхват) на правилник за приложение на ПУП:
1. Определяне на устройствените зони с наличие и/или концентрация на НКЦ - техните граници
и територия;
2. Режимите на застрояване - подзони на съответните устройствени зони с наличие на НКН допустими и недопустими дейности, параметри на застрояването;
3. Градоустройствената структура на подзоните - квартали, публичните пространства, уличната
мрежа
4. Начина на урегулиране на поземлените имоти
5. Характерът и начинът на застрояване
6. Благоустрояването и озеленяването на публичните пространства - градини, скверове, улици и
площади и пешеходни алеи
7. Изисквания към елементите на техническата инфраструктура
По предмет (тематичен обхват) на Специфични правила и нормативи са насочени към
1. Обемното решение на архитектурните елементи на новите сгради.
2. Изисквания при намеса в архитектурата на сгради - недвижими културни ценности, в
зависимост от тяхната категория и статут
3. Материали за оформление на фасадите и благоустрояване на средата;
4. Озеленяването на публичните пространства и урегулираните поземлени имоти;
5. Благоустрояване и естетизация на средата;
6. Изработване на елементи на градския дизайн, указателни и рекламни надписи и др.
7. Елементи на инженерните системи
Специализираните ПП и СПН се прилагат в съответствие с действащата нормативна база по
устройство на територията и ЗКН.
6.2.2. Специфични режими за Опазване и устройство на зони с НКЦ, въведени с проекта на ОУПО
и Правилника за неговото приложение - Превантивна устройствена защита (по чл.10, ал. (3) от ЗУТ) и
Особена устройствена защита (по чл. 10, ал.(2) от ЗУТ).
За всички зони и територии с наличие на недвижими културни ценности на територията на
общината с проекта за ОУПО е предложен режим за превантивна устройствена защита или за особена
устройствена защита според разпоредбата на (по чл.10, ал.(2) и ал.(3) от ЗУТ).
И двата вида специфични устройствени режими налагат изисквания за допълнителни
проучвания и съгласуване на проектите от следващите нива - за ПУП и ИП със съответните
съгласувателни институции - МК, респ. НИНКН.
За всички идентифицирани недвижими културни ценности в зависимост от техния конкретен
вид и категоризация, действат и определените към момента режими/изисквания на опазване и
съответните охранителни зони, според документа за определяне на съответната НКЦ или общите
правила на ЗКН, когато липсват граници на НКЦ и режими на опазване.
Специфичните /специализираните режими на устройство и опазване на недвижимите културни
ценности в голям териториален обхват са свързани преди всичко със степента на познанието (наличната
информация) за тях. Според характера на наличната информация за подобни обекти с плана са
предложени:
1. Територии и зони с данни за археологически обекти;
2. Територии и зони с идентифицирани археологически обекти;
3. Зони с наличие на НКЦ в селищна среда - за селата от общината;
* Територии и зони с данни за археологически обекти
За тези територии се установява режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал. (3) от
ЗУТ - запазва се фактическото им ползване, без да се влошават техните качества , наличните данни за
НКЦ са предимно описателни, обектите /зоните не са добре локализирани. Първата и решаващо важна
стъпка за такива обекти е тяхната точна (координатна) локализация. След позиционирането им, в
зависимост от характера на околната среда се определя превантивен режим на опазване - допустими и
забранени дейности в рамките и без промяна на начина на трайно ползване на земята.
За такива зони са задължителни предварителни и съпътстващи изработването на
устройствените планове и инвестиционните проекти археологически проучвания. Последните могат да
бъдат различни по вид предварителни сондажни, геофизични, проучвания на конкретни обекти в
зоната.
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Зоните с превантивна защита и необходими предварителни и съпътстващи археологически
проучвания са обозначени на плана (с пиктограми) и в „Схема на недвижимото културно наследство и
зелената система“ към ОУПО с щрих и се вписват с издаването на визата за изработване на ПУП в техния
обхват. Вида на археологическото проучване се определя от НИНКН, съвместно с наблюдаващия
археолог в зависимост от наличните данни за археологически обекти.
В правилника за приложение на ОУПО - Гълъбово е предложен специализиран раздел по
проблемите касаещи недвижимото културно наследство.
С проекта за ОУПО - Гълъбово се предлагат и следните допълнителни специфични тематични
зони на опазване на НКЦ извън границите на н. м. - за зони и местности с данни за археологически
обекти.
Тематични археологически зони:
1. земен вал
2. надгробни, селищни могили и некрополи
3. Крепости, укрепления
За така описаните и териториално обособени зони се предлага режим на археологическо
наблюдение, точна (координатна) локализация на археологическите обекти и последващо
допълнително разкриване и проучване.
Формиране на поземлени имоти за археологическите обекти, държавна собственост, планиране
на еко пътеки за достъп; при разположение на археологическата ценност в земи , земеделски фонд,
формиране на охрана зона - сервитут със забрана за нарушаване на почвения слой и използване на
земята само за пасище; при разположение на НКЦ в устройствена зона за урбанизация (Ок-кин,Оз-кин
),се прилага задължително триетапно археологическо проучване (предварително археологическо
проучване, сондажно археологическо проучване и спасително археологично проучване при
извършване на строителството) и съответно съгласуване на ПУП и ИП с МК.
Конкретни зони със Особена териториално-устройствена защита съгласно чл.10, ал. (2) от ЗУТ
(защитени по ЗКН) и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ в Община Гълъбово.
Това са зоните и местностите с установен статут на НКЦ, които на плана са отбелязани със
специална сигнатура (плътна оранжева линия).
Основни дейности за зоната - за отдих и курорт и разкриване, консервация и експониране на
елементи от праисторическо селище.
Специализираните допълващи устройствени режими са свързани с наблюдение и съгласуване
на проектите за подробни планове и инвестиционни проекти с МК (респ. НИНКН) при задължителни
предварителни и съпътстващи археологически проучвания - предварителни, сондажни, геофизични,
проучвания за конкретни обекти в зоната, частични - за определени строителни петна, или цялостни за целия имот; наблюдение на изкопните работи при строителството от археолог; вида на
археологическото проучване се уточнява съвместно то наблюдаващия археолог и НИНКН.
Като първоетапна мярка се препоръчва изработване на План за управление и опазване на НКЦ
на местността, на основата на цялостен археологически кадастър в границите на установената
охранителна зона.
Специализирани устройствени зони и режими в селата
Видно от Приложените официални списъци, в селата няма декларирани НКЦ архитектурностроителни паметници на жилищна архитектура и култови сгради от 19 и началото на 20 в.
Археологическите НКЦ и известните култови сгради са сигнирани със специален знак в
специализираната схема към проекта за ОУП, М 1:25 000 - „Схема на недвижимите културни ценности
и зелената система“.
Специфичния режим на устройство и опазване включва следните стъпки:
Съвместно със специалисти от НИНКН да се извърши:
- Локализация на единични НКЦ в кадастъра /кадастралната карта на населеното място;
- Локализация на автентични селищни структури
- Актуализация на списъците на НКЦ - включително отпадане на изчезналите ПК;
- Формиране на зони с наличие и концентрация на ПК и такива с автентична улично-квартална
структура;
- Изработване на специализиран Опорен план за НКЦ и ПУП със СПН
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До приключването на археологическите проучвания на отделните обекти е целесъобразно
регламентиране на ограничен достъп на посетители. Етапът на социализация на обектите след тяхната
консервация и евентуално експониране да следва минимална намеса при изграждане на
благоустрояването за достъп до обектите при пълна координация с РИОСВ и МОСВ.
Предложената зона Ок-кин задължително включва цялостно археологическо проучване и
документиране на разкритите обекти и след оценка на качествата им консервация и експониране на
място.
Ландшафтното устройство, благоустрояването и озеленяването на територията също следва
дефинитивно да се съобразяват с археологическите разкрития.
Подземните технически мрежи (ВиК, Кабели ниско и високо напрежение) следва да се
провеждат след предварителни проучвания и извън законите на археологическите структури.
Въвеждането на тежка строителна техника при реконструкцията на терена на НКЦ следва да се
съобрази със специален план за организация на строителството, който да осигури опазването на
археологията.
Цялостната реконструкция и благоустрояването на средата следва да се извърши на основата на
цялостна Концепция за развитието на територията на полуострова.
Специфични мерки за опазване на зони с данни за археологически обекти:
Всички средновековни крепости да се обособят охранителни зони и/или имоти като
специализиран вид сервитут от минимум 200 м около археологическия обект. Всички намеси във
физическата среда във връзка със сечи или засаждания, строителство на инфраструктура, пътища и др.
да се съгласуват с МК (след становище на НИНКН)
- Специфични мерки и режими в селата - описани са по-горе във връзка с специфичните
устройствени режими, предполагащи реализиране на определени мерки за опазване на НКЦ.
8.1.4.21 Етапи на мерките за опазване, валоризация и интеграция на НКН
• Спешни
o подготовка на Задание за изработване на ПУП със ПП и СПН за всички налични обекти
на територията на общината и в последствие и за новопредложените и провеждане на
конкурс за възлагането му
o подпомагане на актуално провежданите археологически изследвания на територията на
Община Гълъбово.
o иницииране и координиране на летни стажове и практики - експедиции на студенти по
архитектура и археология за допълване на информацията за архитектурно-строителни и
археологически НКЦ съвместно с УАСГ - кат. История и теория на архитектурата и със СУ,
Исторически факултет.
• Първоетапни
o Изработване на Стратегия за развитие на културния туризъм;
o Изработване на Концепция за опазване и управление на НКЦ на територията на Община
Гълъбово.
o Изработване на ПУП със ПП и СПН за тази територия
o Включване на темата за опазването на недвижимото наследство на Община Гълъбово в
ежегодния културен календар.
• Средносрочни
o Изработване на План – концепция за опазване и управление на НКЦ- Гълъбово
o Изследване и предложение за институциализиране на нови обекти на НКЦ
• Перспективни
o Системни археологически проучвания на археологическите ЗТ и обекти;
o Подготовка на инвестиционни технически проекти (ИТП) за КРР и експониране на
ключови археологически обекти
• Текущи дейности
o В сферата на образованието. Създаване на ежегоден курс - СИП към гимназия с
вътрешно профилиране за екскурзоводи;
o попълване и поддръжка на геобаза данни за НКЦ;
o планиране на изработка на Опорни и устройствени планове за селата с НКЦ.
• Организационно осигуряване и управление на дейностите
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Артикулиране на видовете дейности и необходимостта от конкретни консултантски и
проектантски услуги.
o Взаимодействие с институциите - НИМ, НИНКН, НПО-фондации
• Бюджетиране на дейността по опазване, валоризация и социализация на НКЦ.
o Ежегодно програмиране на мерките по време и прогнозиране на финансовия ресурс.
o Кандидатстване по различни програми в сферата на културните ценности и туризма.
o Търсене на партньори и възможности на ПЧП.
• Мониторинг на дейностите по устройство и опазване на недвижимите културни ценности на
територията на общината.
8.2 Значимост на обектите
Обектите на културата има предимно местно значение, докато обектите на недвижимите културни ценности са с предимно местно и регионално значение.
8.3 Собственост
В община Гълъбово собствеността върху имотите на недвижимите културни ценности е с преобладаваща държавна публична собственост. 4% са собственост на обществени организации и 1% държавна частна собственост.
Таблица 8.3.1.1. Структура на собствеността на имоти с обекти на недвижими културни ценности
o

Структура на собствеността на имоти с обекти на недвижими културни ценности
Държавна публична

95%

1%
4%

Държавна частна

Обществени организации

Източник: ГИС база данни на ОУП
8.4 Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Много добро покритие на мрежата от читалища (10 броя) и религиозни обекти (13) в
общината от общо 11 населени места;
o Библиотечната дейност е основно част от читалищата и в 8 от 10 от тях има библиотека;
o Спортната инфраструктура е предимно част от училищните образователни обекти. Функционират два самостоятелни стадиона в гр. Гълъбово и село Обручище;
• Проблеми
o Необходимо е извършване на ремонтни дейности за сградите в селата Обручище, кв.
Митьо Станев, Мусачево, Главан и Помощник.;
o Сградите на църквите в селата Обручище и Мусачево се нуждаят от ремонт.
o В общината не се подържа ГИС база данни на всички обекти на недвижимото културно
наследство. В резултат е невъзможно проследяване на състоянието на обектите и тяхната охраната;
• Потенциали
o Популяризиране на културното наследство на общината;
o Интегриране на читалищната дейност с популяризирането на културното наследство;
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9 Техническа инфраструктура
9.1 Електроснабдителна инфраструктура
Мотивите за възлагане на задачата са необходимостта от създаване на законовите предпоставки
за структуриране и преструктуриране на територията, определяне на териториални приоритети за развитие, изискванията на ЗУТ за устойчива териториално – устройствена основа за реализация на инвестиционните програми и намерения на Общината и инвеститорите, които имат интереси свързани с територията й, както и за цялостното подобряване на жизнената среда с опазване и развитие на природните
дадености и ресурси на територията.
Целите и приоритетите в развитието на Община Гълъбово, заложени в приетите и действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен потенциал . Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно – историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др.
Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално значение,
а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво
развитие на общината.
9.1.1 Енергийна инфраструктура
На територията на Община Гълъбово са изградени следните енергийни обекти:
9.1.1.1 ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“
600-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, разположена в близост до град Гълъбово в Южна
България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. На стойност 1,3 милиарда евро централата е най-новото и модерно съоръжение от своя клас в Югоизточна
Европа и най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989
г. Централата осигурява около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 300 работни места.
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс.
Годишно ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва средно над 5 милиона тона лигнитни въглища, което
представлява между 23% и 27% от годишното производство на Мини Марица Изток. Този дял също така
представлява процентно броя на поддържаните от ТЕЦ-а работни места от общия щат на мините и другите доставчици на суровини в договорни отношения с централата. Сумарно това са около 1 900 работни
места, или 3% от хората, заети в добивния сектор в цялата страна.
Като най-нова и модерна мощност от своя клас в Югоизточна Европа, ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”
прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното
управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на
почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз,
Световната банка и националното законодателство.
Отпадъците, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” се събират, съхраняват
и третират в съответствие с европейските и български разпоредби и разрешителни. Отпадъците, образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс. Те
временно се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Депонират се на
специално конструирано съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от централата.
Транспортирането им се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е не само най-чистата, най-безопасната и най-надеждната централа,
която използва нови технологии и ноу-хау в страната. Нейните технически параметри й позволяват да
бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на мрежата от страна на Енергийния системен
оператор. Основните предимства, които предлага са бърза балансираща услуга ± 6 MW/минута стъпка
на натоварване на блок, по-голям капацитет на блоковете за осигуряване на вторичен контрол, 180 –
343MW брутен диапазон на блок. Централата покрива диапазон на натоварване от ± 15 MW на блок за
30 секунди, като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути в първичен контрол.
Само за сравнение, останалите централи, участващи в първичен контрол на системата могат да поддържат диапазон от ± 10 MW.
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9.1.1.2 ТЕЦ „Брикел“
Клон "Електропроизводство" разполага със следните мощности:
• шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Бернаулският котлостроителен завод с параметри на прегрятата пара l =5350С и р=137bar. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор
инсталираните турбогенератори;
• четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;
Топлофикационната част на централата се състои от промишлени два отоплителни пароотбора
за нуждите на "Брикетопроизводство" за производството на брикети и за отопление на гр. Гълъбово.
Номиналния промишлен пароотбор е 118 т/ч.
В електроцентралата са монтирани парогенератори тип БКЗ-210-140-ФВ, барабанни с естествена
циркулация, П-образна компановка и двустранно (по в-х) отвеждане на димните газове. Проектирани
са за изгаряне на нискокалорични лигнити с разчетна калоричност - 2200 ксаl/кg.
Турбините са четири броя тип ВПТ-50-4 - активни с номинална мощност 50 MW при 3000 об/мин.
с производствен и два отоплителни пароотбори. Генераторите са тип ТВ 60-2 с номинална мощност 60
МW и напрежение 6 кV, тип ТВ 60-2 – произведени в завод “Електросила”-Санкт-Петербург. Силовите
трансформатори са двунамотъчни, тип ТДГ-60 000/110 – 2 бр. и тип ТДГ- 75 000/110 – 2 бр. Разположени
са в открита разпределителна уредба – ОРУ 110кV. От ОРУ – 110кV става изнасянето на производствена
ел. енергия за подстанция “Марица-изток”-гр. Гълъбово и за рудник “Трояново-3”.
Турбогенератори 1 и 2 са двата захранващи източника на Главната Разпределителна Уредба ГРУ 6 кV. От разпределителната уредба ГРУ се захранват други големи местни потребители на
електроенергия като Базата за ремонт на електрооборудване - гр. Гълъбово и помпената станция на ТЕЦ
“Марица-изток 3”.
"БРИКЕЛ" ЕАД се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник "Трояново-1" така и
от рудник "Трояново-3".
9.1.1.3 ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа на лигнитни въглища с инсталирана мощност 908 мегавата и се намира до село Медникарово, област Стара Загора. Електроцентралата
използва лигнитни въглища от Мини Марица Изток и има важна роля за сигурността на доставките и
енергийната независимост на България.
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е първата ТЕЦ на лигнитни въглища на Балканския полуостров,
която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на
околната среда.
Мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ е международната компания
ContourGlobal, която е независим производител на електроенергия с 61 електроцентрали в 20 страни на
3 континента.
9.1.1.4 Възобновяеми енергийни източници
На територията на Община Гълъбово има изграден Ветропарк “Главан“ и други /общо -4бр/ с
обща инсталирана мощност 1300 KW.
9.1.1.5 Други енергийни източници
АЕЦ Козлодуй няма изградени съоръжения на територията на община Гълъбово и няма инвестиционни намерения към територията на общината.
9.1.2 Електроснабдяване
Всички населени места от общината са електрифицирани. Тъй като електроразпределителните
мрежи са стари често пъти населението остава без електрическо захранване. В някои райони изградената електропроводна мрежа не доставя и качествена електрическа енергия.
АЕЦ Козлодуй няма изградени съоръжения на територията на община Гълъбово и няма инвестиционни намерения към територията на общината.
9.1.2.1 Източници на електроснабдяване
Електрозахранването на Община Гълъбово се осъществява от подстанции:
Таблица 9.1.2.1.1. Подстанции на територията на община Гълъбово
Наименование
Състояние
Собственост
П/Ст. ”Гълъбово 110/20кв (извън границите на общината)
Много добро “ЕСО”ЕАД
П/Ст. ”МИ” 400/20кв
Много добро 96

П/Ст. „7 МИ“220/20кв
Много добро Ветропарк “Главан” и други ВЕИ-общо 4бр с обща мощност 1300квт Много добро Частна
Източник: „ЕСО“ ЕАД, ЕВН, КВС
Необходимост от резервиране на терени за нови подстанции – няма.
9.1.2.2 Електропроводи и кабелни линии на територията на община Гълъбово
На територията на община Гълъбова са разположени следните електропроводи високо напрежение собственост на „ЕСО“ ЕАД. Конкретните диспечерски наименования са описани в таблицата подолу, а в „Схема на Електроснабдяване“ от документацията на плана са представени и визуално всеки
един от тях.
Таблица 9.1.2.2.1. Съществуващи ВЕП - 400кв високо напрежение на територията на Община Гълъбово
№ ВЕП-400кв
Техническо състояние
Собственост
1
„Хеброс“
добро
„ЕСО“ ЕАД
2
„Медникарово“
добро
„ЕСО“ ЕАД
3
„Мъдрец“
добро
„ЕСО“ ЕАД
4
„Одрин -Сакар“
добро
„ЕСО“ ЕАД
Източник: „ЕСО“ ЕАД
Таблица 9.1.2.2.2. Съществуващи ВЕП - 220кв високо напрежение на територията на Община Гълъбово:
№ ВЕП-220кв
Техническо състояние
собственост
1
„Тракия“
добро
„ЕСО“ ЕАД
2
„Румелия“
добро
„ЕСО“ ЕАД
3
„Сила-Светлина“
добро
„ЕСО“ ЕАД
4
„Овчарица -Сакар“
добро
„ЕСО“ ЕАД
Източник: „ЕСО“ ЕАД
Таблица 9.1.2.2.3. Съществуващи ВЕП - 110кв високо напрежение на територията на Община Гълъбово:
№ ВЕП-110кв
Техническо състояние
собственост
1
„Странджа“
добро
„ЕСО“ ЕАД
2
„Сазлийка“
добро
„ЕСО“ ЕАД
3
„Константиново“
добро
„ЕСО“ ЕАД
4
„Вълкан“
добро
„ЕСО“ ЕАД
5
„Тракия-база“
добро
„ЕСО“ ЕАД
6
„Малево-Пясъчево“
добро
„ЕСО“ ЕАД
Източник: „ЕСО“ ЕАД
На територията на Община Гълъбово няма подземни комуникации 110кV.
При изработването на подробните устройствени планове и определяне на застроителните граници да се спазват разпоредбите на Наредба №16 от 09.06.2004 за сервитутите на енергийните обекти
и Наредба №3 от 09.06.2004 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии.
Предпазните зони при отделните видове напрежение са както следва:
• за напрежение 20 кV – по 10 м. от крайните проводници;
• за напрежение 110 кV – по 20 м. от крайните проводници;
• за напрежение 220 кV – по 25 м. от крайните проводници;
• за напрежение 400 кV – по 30 м. от крайните проводници.
Всички инвестиционни намерения в близост до електропроводи високо напрежение трябва да
се съгласуват с „ЕСО“ ЕАД.
Електропреносната мрежа е добре структурирана по населени места и подстанции. Електропроводите 20 КВ са с дължина около 200 км. Електропроводите 0,4кв са с дължина 240км. Мрежата е изградена и като въздушна и като кабелна.
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9.1.2.3 Съществуващи трафопостове по населени места
Таблица 9.1.2.3.1. Трафопостове на територията на община Гълъбово
СобствеЧужда
Обслужвани
Брой ТП
ДемонНови РУ
Подмяна
№
ност на
собствеселища
общо
таж (бр.)
(бр.)
(бр.)
ЕВН (бр.)
ност (бр.)
1
с. Априлово
7
4
2
1
2
с. Великово
5
2
1
1
1
3
с. Главан
11
6
1
2
2
4
гр. Гълъбово
51
32
11
3
5
5
с. Искрица
4
1
1
1
1
6
с. Медникарово
6
4
1
1
7
с. Мъдрец
12
1
3
5
2
1
8
с. Обручище
23
13
2
3
4
1
9
с. Помощник
4
1
1
1
1
10 с. Разделна
3
1
1
1
11 с. Мусачево
5
5
Общо:
131
70
22
19
12
8
Източник: ЕВН
Таблица 9.1.2.3.2. Собственост на съществуващи трафопостове
№ Собственост
Брой
1
ЕВН
70
2
Чужда
22
Източник: ЕВН
Върхови товари на подстанции за последните 2 години са 7,1 MW.
Във всички населени места на Общината има изградена мрежа за улично осветление. Осветителните тела са неефективни, енергоемки и морално остарели. Поради недостиг на средства осветлението се включва само за няколко часа през нощта. Енергийната ефективност на голяма част от енергийните консуматори е ниска.
9.1.2.4 Изводи
Проблемите, свързани с електрозахранването се свеждат основно до:
• реконструкция на въздушната мрежа ниско напрежение;
• изграждане на нова мрежа в допълнително включени в регулацията квартали и такива, които
до настоящия момент не са електрифицирани;
• реконструкция на съоръжения в трафопостове в експлоатация
• модернизиране на възлови станции чрез система за телеуправление на средно напрежение
• изграждане на нова мрежа за улично осветление със система за автоматично управление и
монтиране на енергоспестяващи осветителни тела LED .
Елементите и съоръженията на инфраструктурата имат оптимално разположение по
отношение на разглежданата територия с оглед специфичното й развитие в областта на селското
стопанство, екопроизводство и туризма. От една страна те преминават главно извън или в тила на
територията, така, че я натоварват минимално, от друга страна-съоръженията са разположени в
достатъчна близост, така, че осигуряват достатъчна натовареност.
Захранващата мрежа 400KV, 220 KV и 110 KV е оразмерена с определен резерв за максимални
товари, които след 1990 г. рязко са намалели. Мрежата е в добро техническо състояние и се
поддържа профилактично.
Захранващата мрежа на страна СрН-20 КВ, близо 90% е изградена като въздушна. Това е
предпоставка за чести аварии през зимните месеци. Като цяло мрежа 20 КВ е в добро техническо
състояние.
За повишаване качеството на ел. захранване и намаляване на технологичните загуби е
необходимо да се извършат следните действия:
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Перспективи за развитие на електроенергийната инфраструктура в
Бр. /км/
общината в програмата на ЕВН
Повишаване качеството на електрозахранването и намаляване
БКТП-2бр. КСН1
технологичните загуби чрез изграждане на трафопостове и кабелни
3,74 км
линии 20 КВ
Изграждане на нови кабелни линии 0,4кв с изтичащ срок на
2
2бр. /0,4км/
експлоатация
3
Изграждане на нови кабели 0,4, КВ
10бр. /7,0 км/
Изграждане на нови кабелни линии 20кв и подмяна на КЛ-20кв с
4
1бр. /3,74,км/
изтичащ срок на експлоатация
Изграждане на нови трафопостове или възлови станции, подмяна на
5
2бр.
съоръжения
6
Подмяна ва въздушни електропроводи СрН с кабелни
1,8,км
Източник: Проектни предвиждания
Необходимо е изграждане на нови трафопостове в новоурбанизираните зони около населените
места.
Всички нови трафопостове да бъдат от типа БКТП с кабелно ел. захранване, включени в магистрална схема на населеното място.
Повечето от трафопостовете в селата са от стар тип. Предлагаме същите да бъдат подновени с
нов тип БКТП.
Предлагаме да се изгражда магистрална схема на ел. захранване на новите трафопостове
20/0,4квт.
Считаме, че зоната ще бъде оптимално обезпечена от гледна точна на електрозахранването.
9.2 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
Община Гълъбово се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара
Загора. Релефът на общината е хълмист ниско планински, като територията ѝ попада в пределите на
Горнотракийската низина и планината Сакар. Основна водна артерия на община Гълъбово е река
Сазлийка (ляв приток на Марица), която протича през нея от север на юг, с част от долното си течение
на протежение около 11 км.
Общината има 11 населени места: с. Априлово, с. Великово, с. Главан, гр. Гълъбово, с. Искрица,
с. Медникарово, с. Мусачево, с. Мъдрец, с. Обручище, с. Помощник и с. Разделна с общо население от
13 394 жители (към 01.02.2011).
9.2.1 Водоснабдяване
Водоснабдителната мрежа на територията на общината по данни на „ВиК” ЕООД Стара Загора е
както следва:
• Дължината на външните водопроводи по вид на материала е както следва: етернит 23 230м,
стомана 46 889м, полиетилен 1825. Обща дължина 71944м.
• Дължината на външните водопроводи по години на полагане е както следва: от 1951г. до 1960г.
– 1001м., от 1961г. до 1970г. – 11692м., от 1971г. до 1980г. – 4289м., от 1981г. до 1990г. – 39352м.,
от 1991г. до 2000г. – 13779м., от 2001г. до 2010г. – 1831м. Обща дължина 71944м.
Община Гълъбово се водоснабдява основно от „Червенаково“ – Сливенско. Оттам чрез стоманен тръбопровод ф700 водата се довежда до разпределителен възел „Карагьоз могила“. От там водата
се подава по няколко направления, част от които не са в рамките на община Гълъбово:
за гр. Нова Загора (извън пределите на общината);
за гр. Раднево (извън пределите на общината);
за гр. Гълъбово, чрез стоманен водопровод.
От него се подава вода към гр. Гълъбово и отделно към трите големи производства извън
регулацията на града и към ПС Обручище. Той пълни двата резервоара над града. Единият резервоар е
стар, с вместимост 1000 м3, от който се захранва МБАЛ. Той разполага и с помпа, подаваща вода за кв.
„Митьо Станев“. Другият резервоар е с вместимост 4000 м3 и чрез него се осъществява водоснабдяването за града.
направление за ТЕЦ „Марица-изток“ 3 /извън границите на общината/;
за с. Априлово – по етернитов водопровод;
№
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-

за с. Разделна;
за с. Великово.
От собствени водоизточници – шахтови кладенци, се водоснабдяват селата: Мъдрец, Главан,
Помощник, Искрица и освен това са включени в централизираната водоснабдителна система, състояща
се от помпена станция, водоем и гравитачен водопровод ф 125.
Основните водоизточници за гр. Гълъбово са девет шахтови кладенци на река Тунджа, които са с дебит
над 300 л/с на около 100 км. от града. От тях за гр. Гълъбово се вземат около 100 л/с, за гр. Раднево 20
л/с, а останалите са насочени към Нова Загора. Водата се подава в НР Карагьоз могила 700 м3, който
играе ролята на преходен. От него се подава към гр. Гълъбово и отделно към трите големи производства
извън регулацията на града и към ПС Обручище. Водопроводът за гр. Гълъбово е стоманен ф 426 мм с
L=4321м. Той пълни двата резервоара над града. Единият е стар 1000 м3 , от който се захранва МБАЛ и
помпа, подаваща вода за кв. „Митьо Станев“. Другият резервоар е 4000 м3 и е построен след това, от
който посредством ф355 ПЕВП се осъществява водоснабдяването за града. Автоматиката и хлорирането
на водата се осъществява при разпределителен възел Карагьоз могила. Монтирани са измервателни
устройства след разпределителния възел и на входа на гр. Гълъбово. Питейната вода за населението се
осигурява по гравитачен път.
Общата дължина на водопроводната мрежа на територията на общината е приблизително 72км.
Мрежите са силно амортизирани и е необходима спешна подмяна на около 70% от вътрешните водопроводи. Експлоатационната възраст и материалът, от който са изработени / етернитови, поцинковани
и стоманени тръби/, обуславя влошеното качество на питейната вода, големи загуби и чести аварии по
мрежата.
За последните четири години данните за водопотреблението на домакинствата не са се променили съществено. Средната стойност е 79-81 л/ж.д. Значителни разлики и колебания се забелязват при
останалите консуматори. Най-голяма разлика се забелязва при потреблението през 2009 г., когато то се
явява около 1,5 пъти по-голямо от останалите години. Така общото потребление за битови и стопански
нужди за 2012 и 2013 г. е съответно 71,9 л/ж.д. и 68,4 л/ж.д.
•
Пречиствателни станции за питейни води
На територията на община Гълъбово липсва ПСПВ. Всички води се подават към консуматорите
след съответно обеззаразяване (основно с хлорни реагенти).
9.2.2 Канализационна мрежа
В град Гълъбово има изградена канализационна мрежа с обща дължина около 47 км. Имайки
предвид развитието на града във времето, частта от Гълъбово западно от реката е изградена първа и
там канализацията е приета и редовно експлоатирана от „ВиК“ ЕООД Стара Загора. За нея има информация и там са оформени четири главни клона, които отвеждат отпадъчните води към река Сазлийка.
Главните клонове отвеждат отпадъчното водно количество от тази част на града в посока север-юг и
запад-изток (към реката).
Вече приключи работата по изготвянето на инвестиционния проект за рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Гълъбово и изграждането на пречиствателна станция. Крайната цел на ръководния екип на община Гълъбово е изграждане на една модерна пречиствателна станция, която ще
пречиства битовите води от гр. Гълъбово. Това ще подобри качеството на подаваната питейна вода,
подобряване на санитарно-хигиенните условия за живот и намаляване здравния риск за населението.
Сериозен проблем представлява липсата на канализация във всички останали селища на
общината, тъй като изградеността на канализационната мрежа и пречиствателни съоръжения за
преработка на отпадните води са едни от факторите, определящи качествата на жизнената среда в
населените места. Това е един от приоритетите в развитието на общинската инфраструктура през
следващия планов период 2014 – 2020 г.
По данни на РИОСВ – Стара Загора, в Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за
водно тяло река Соколица е предвидена мярка за модернизиране на индустриална ПСОВ и проучване
за дифузно замърсяване от индустрията върху повърхностни води. В Басейнова дирекция е подадена
информация, че модернизирането на индустриална ПСОВ на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” е
завършено.
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9.2.3
•

Извадки от нормативната уредба пряко свързани с употребата на настоящия устройствен план:
НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ,
УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО
ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО
ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ,
ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ
Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1
Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана
необходимост (ОДН) в санитарно-охранителните зони - пояси
II и III около водоизточници и съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване от повърхностни води

1.
2.

№
по
ред

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Видове дейности
Добив на подземни богатства
Изграждане на надземни и
подземни строителни съоръжения
с изключение на реконструкция и
модернизация на основните
водоснабдителни съоръжения
Използване терена за нови или
съществуващи гробища за нови
погребения
Създаване нови и разширяване
съществуващи селищни територии
за постоянно и сезонно ползване
без изградени канализационни и
пречиствателни съоръжения,
съответстващи на техническите
изисквания
Полагане водопроводи, несвързани
с водоснабдителната система
Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или
токсични вещества
Прокарване пътища и магистрали
Изграждане сервизи, автомивки и
паркинги
Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата
Изграждане подземни резервоари
и хранилища за опасни вещества
Животновъдни ферми
(без свинекомплекси)
Свинекомплекси
Лични животновъдни стопанства
Наторяване с течен оборски тор
Наторяване с оборски тор и/или
компост

Пояс
II

Пояс
III

О

О

О

-

З

ОДН

З

ОДН

ОДН

-

З
О

З
ОДН

З

ОДН

З

ОДН

З

З

З
З
ОДН
З

О
З
ОДН

О
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наторяване с неорганични торове
Използване препарати за
растителна защита
Изграждане силажни ями
Напояване и наторяване с
отпадъчни води
Ползване на въздухоплавателни
средства за разпръскване торове и
пестициди
Промишлено риборазвъждане
Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене
Къмпинги и ваканционни лагери
Почивни станции и други подобни
Изсичане на гори, с изключение на
отгледна сеч
Пране с химически препарати
и/или избелващи средства

О

ОДН

О
О

ОДН
-

О

ОДН

З
О

З
-

З
З
З

О
ОДН
ОДН

О

ОДН

З

З

Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана
необходимост (ОДН) в санитарно-охранителните зони - пояси
II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване
от подземни води и около водоизточници на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
№
по
ред
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Видове дейности
За незащитени подземни обекти
Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества,
в подземните води
Дейности, които водят до непряко
отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
- на земната повърхност
- между земната повърхност и
водното ниво
Дейности, които водят до непряко
отвеждане на вредни вещества, в т.ч.:
- на земната повърхност
- между земната повърхност и
водното ниво
Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци
Добив на подземни богатства, в т.ч.
инертни и строителни материали:
- между земната повърхност и
водното ниво
- под водното ниво
Торене при съдържание на нитрати
в подземните води:

Пояс
II

Пояс
III

З

З

З

О

З

О

О

ОДН

З

О

З

З

О
З

ОДН
О
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

•

- до 35 мг/л (mg/l)
- над 35 мг/л (mg/l)
Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни
средства
Напояване с води, съдържащи
опасни и вредни вещества
Напояване с подземни води от
същия подземен воден обект
Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и
водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект
За защитени водни обекти
Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в
подземните води
Добив на подземни богатства
Дейности, нарушаващи целостта на
водонепропускливия пласт над
подземния воден обект
Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и
водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект

О
З

О

З

О

З

О

О

ОДН

О

ОДН

З
З

З
ОДН

З

О

О

ОДН

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Чл. 103, ал.3: Поземлен сервитут може да се придобива по давност чрез 10-годишно упражняване.
•
НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони
Чл. 57. (1) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се изграждат в съответствие
с предвижданията на устройствените планове.
(2) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и изграждат, като се
спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат оводнявани, за да не се влошават
качествата на околната среда и да не предизвикват неблагоприятни физико-геоложки процеси.
Чл. 58. (1) Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се определят при
спазване на следните нормативи:
1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща станцията и нейните
съоръжения, е до 3 м;
2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари, когато са
самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м;
3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща резервоара, е до 3 м
от стъпките на насипа от всички страни;
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4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица земя е до 1 м от
чашата на съоръжението на резервоара.
(2) При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при водоизточници в
защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в строителните граници на
урбанизираните територии, необходимата площ, която се включва в границите на санитарноохранителната зона на пояс I, се определя съгласно изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ.
(3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4 ЗУТ.
(4) Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на трайни
насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете страни на
водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500 мм - на разстояние,
определено с проекта.
Чл. 59. Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като се прилагат
следните нормативи:
1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с проект, като в
площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс около станцията, мерено от
външните страни или от петите на насипите;
2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща
станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м;
3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща
съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му
•
НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места:
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9.3 Газопроводна инфраструктура
9.3.1 Трасета
На територията на община Гълъбово преминава един газопровод през землищата на с. Априлово, гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово. Той свързва газопроводно отклонение от Стара Загора
– Раднево – Гълъбово. Газопровода доставя гориво до завод „Кнауф България“ ЕООД и ТЕЦ “Контур
Глобал Марица Изток 3“ АД. Информацията за географското разположение на газопровода е получена
от официални кадастрални карти за възстановена собственост, както и по информация на дружествата
„Мини Марица Изток“ ЕАД и ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3“ АД. Съответно отклоненията към
завод „Кнауф България“ ЕООД са ⌀ 114 мм, а за ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3“ АД съответно ⌀
219 мм.
Не е изяснена собствеността на въпросния довеждащ газопровод. Според официално писмо Изх.
№ 24-00-160(2)/12.01.2018 „Булгартрансгаз" ЕАД уведомява, „че на територията на Община Гълъбово
няма изградени преносни газопроводи и съоръжения, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД. Също така
към настоящия момент нямаме планирани инвестиционни намерения, засягащи територията на общината.“
Въпреки изпратени официални писма за искане на информация свързано с разработване на настоящия ОУП на община Гълъбово към „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Ситигаз“ ЕАД, то отговори
от съответните дружества не са постъпили.
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9.3.1.1. Схема на газопреносната мрежа на Република България

Източник: https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/images/mapgaspipeline/mapgaz.jpg
9.4

Далекосъобщителна инфраструктура
За отразяване на Електронната съобщителна мрежа - съществуващи трасета и съоръжения на
съобщителната инфраструктура на територията на Община Гълъбово е необходимо да предоставите
актуална (кадастрална) подложка на последната утвърдена и действаща регулация със слой улици в
DWG или DXF формат.
Към настоящият момент БТК ЕАД няма планирани инвестиционни намерения на територията на
Община Гълъбово, в обхват до 2050г., които засягат публична общинска собственост. БТК ЕАД своевременно ще съгласува по установения законов ред инвестиционните проекти в Община Гълъбово;
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9.5 Пътна мрежа
9.5.1 Класификация
През общината не преминават автомагистрали и първокласни пътища. По-важните пътни направления са третокласен път 554, свързващ Симеоновград – Гълъбово – Раднево – Нова Загора и второкласен път 55, свързващ Нова Загора – Новоселец – Радецки – Полски градец – Мъдрец – Главан –
Свиленград.
Дължината на републиканската пътна мрежа е 64,950 км, а на общинската е 29,454 км.
Таблица 9.5.1. Класификация и състояние на пътната мрежа в община Гълъбово
Обща информация

АПИ ОПУ

Състояние
Добро
Средно
(км)
(км)
12,400 6,600

Лошо
(км)
2,900

55

II-55

Дължина
(км)
21.900

554

III-554

10.900

АПИ ОПУ

10,900

-

-

Добро

5031

III-5031

13.300

АПИ ОПУ

Средно

III-5504

15.700

АПИ ОПУ

15,700

Лошо

5505

III-5505

3.150

АПИ ОПУ

3,150

Лошо

1041

SZR-1041

5.601

Община Гълъбово

1042

SZR-1042

9.722

Община Гълъбово

1044

SZR-1044

5.843

Община Гълъбово

2040

SZR-2040

5.183

Община Гълъбово

3226

HKV-3226

3.105

Община Гълъбово

11,600
-

1,700

5504

-

№

Име

Поддържане

-

Преобладаващо
състояние
Добро

Средно
Добро
Добро
Лошо
Средно

Източник: АПИ ОПУ Стара Загора; Община Гълъбово
По отношение на обществения пътнически транспорт в общинския център има две автогари,
едната, от които е за нуждите на минно-добивната индустрия (Марица Изток).
Таблица 9.5.2. Автогари на територията на община Гълъбово
№
Име
Адрес
Вид
1 Автогара Гълъбово
ул. „Георги Бенковски” № 15.
Автогара
2 Автогара Марица Изток
Автогара
Източник: ГИС база данни на ОУП
9.5.2 Състояние
Поддържането на Републиканските пътища се осъществяват на база отпуснат лимит и одобрени
месечни задания по договор за „Текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане“. Основен приоритет имат дейностите, свързани с осигуряване безопасността на движението и подобряване на транспортно-експлоатационното състояние на пътищата: изкърпване на нарушени пътни настилки, подравняване на банкети, отводняване на пътното платно, почистване окопи, косене и рязане на храсти,
почистване сервитути, подмяна на СПО, подмяна на пътни знаци и поставяне нови, хоризонтална маркировка. ОПУ смята, че пътната инфраструктура от РПМ на територията на общината е добре развита,
но трябва да се подобрят експлоатационните характеристики на пътищата от републиканската мрежа:
• Път III-5031 Опан-Венец-Разделна-Гълъбово от км 0+00 до 18+300 /на територията на община
Опан и община Гълъбово/. През 2008г. е сключен договор за рехабилитация и са изпълнени
основните строителни дейности до ниво неплътен асфалтобетон. Поради липса на финансов
ресурс строителството на обекта е замразено е Акт обр.10 от 18.03.2009 г. Не са завършени
отводняването, плътния износващ пласт 4 см до проектната нивелета, ограничителните системи,
постоянната вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Общо незавършените
работи по договора са на стойност 3 060 000 лв. с ДДС. В регулацията на гр. Гълъбово участъците
от път III-5031 от км 16+100 до км 16+200 и от км 16+600 до 18+300 са в много лошо
експлоатационно състояние. Има множество неравности, а на места липсва асфалтово покритие. На тези участъци не са извършвани основни ремонти от 1978г. Пътят обслужва енергиен
комплекс „Марица Изток” и движението по него е много тежко. По участъка се появиха пропадания и неравности, както и разрушаване на асфалтовата настилка. Със Заповед № РД -1128/04.05.2012г. на Директора на ОПУ Стара Загора е забранено движението на МПС над 10 тона
по път III-5031 Опан-Гълъбово от км 0+000 до км 18+300. През 2017 год. по линия на текущ
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ремонт и поддържане са вложени 49 312 лв. главно за частичен ремонт на настилката в на най лошите участъци и за косене. Положена е маркировка за 15 856,61 лв.
• Път III-5504 /път П-55/ Искрица-Медникарoво-Обручище- /III-554/ от км 0+000 до км 15+700 е в
лошо експлоатационно състояние, пътната настилка е с множество дупки и напуквания, на отделни места и пропадания (надлез над гумен транспортьор, при км 15+000), отводняването е
влошено. Той е един от важните трасета, обслужващи транспортният поток на енергийния
комплекс „Марица Изток”, Рудник Трояново 3, ТЕЦ 3, завод за гипсокартон KNAUF. Влошено е
технико-експлоатационното състояние и дълготрайността на съоръжението при км 14+484 - с.
Обручище.
• ОПУ Стара Загора извършва изкърпване на настилката по линия на „Текущ ремонт и поддържане“. През 2017 год. са изразходвани 53 668 лв. главно за кърпежи и косене, положена е маркировка за 10 862 лв. Предвид появилите се деформации в настилката, технологично е невъзможно изкърпването на асфалтовата настилка. Необходимо е извършване на основен ремонт, който
не е извършван от 1976 година.
• Път II-55 граница ОПУ Сливен-ТЕЦ-2-Полски градец- Мъдрец-Главан-граница ОПУ Хасково, от км
117+900 до км 153+000. В лошо състояние е участъкът в с. Мъдрец, от км 135+000 до км 137+000.
Пътната настилка е с множество дупки и напуквания. Пътят е построен 1988-1989 г. Оттогава до
момента не е правен основен ремонт. Необходимо е да се извърши изкърпване и полагане на
един пласт асфалтобетон с приблизителна стойност 600 000 лв. През 2007 год. започна основен
ремонт на пътя, но поради липса на финансиране бе спрян. От тогава са правени само частични
ремонти и изкърпвания.
• Път III-5505- през 2017 г. по линия на „Текущ ремонт и поддържане“ са извършени частични
изкърпвания на настилката, косене и рязане на храсти на стойност: 48 977 лв. Пътят се нуждае
от основен ремонт.
• Път III-554 Раднево -Гълъбово- извършени са работи по изкърпване на отделни участъци на стойност 50 597,31 лв. Положена е хоризонтална маркировка -ос.
Средствата, с които разполага ОПУ Стара Загора по текущ ремонт и поддържане са крайно
недостатъчни за подобряване на експлоатационното състояние на пътищата от републиканската мрежа
в района на община Гълъбово. Необходимо е да бъде извършен основен ремонт на пътищата на територията на общината. ОПУ Стара Загора е направило предложение за включването им в строителната
програма на АПИ за осигуряване на необходимите средства за ремонт.
Таблица 9.5.3. Средно денонощна интензивност на автомобилното движение
Година
2017
Номер на пътя
III-554
Вид на преброителния пункт (главен, допълнителен или автоматичен)
А
Номер на преброителния пункт
3109
Местоположение на преброителния пункт (км)
24.000
Начало на преброителния участък (от км)
22.500
Край на преброителния участък (до км)
32.400
Леки автомобили
3355
Автобуси
59
Леки товарни автомобили
744
Средни товарни автомобили
89
Тежки товарни автомобили
25
Товарни автомобили с ремарке и влекачи с полуремарке
21
мотоциклети
Неразпознати превозни средства
109
Общ брой товарни автомобили
879
Общ брой превозни средства
4403
Източник: АПИ ОПУ Стара Загора
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9.6 Железопътна мрежа
9.6.1 Класификация
На територията на община Гълъбово е разположена част от 83-та жп линия Нова Загора Симеоновград, от км 14+000 в междугарието Симеоновград - Гълъбово до км 15+900 в междугарието
Гълъбово - Любеново предавателна с дължина 1900 м, в тази част от жп линията се намира гара
Гълъбово (км 14+884), останалата част от жп линията (от км 15+900 по нарастване на километража),
която попада на територията на Община Гълъбово е част от Железопътна Секция Бургас.
В района на гара Гълъбово попадат два жп прелеза:
• На км 14+610 - категория 40, ръчни бариери, прелезна настилка тип Strail;
• На км 15+370 - категория 4М, електрифицирани бариери, прелезна настилка тип Strail;
От 83-та железопътна линия, северно от Гълъбово се свързват 43.658 км индустриални клонове
свързващи ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“.
Таблица 9.6.1. Железопътна инфраструктура на територията на община Гълъбово
№

Вид

Наименование

Дължина (км)

1

Железопътни трасета

83 железопътна линия Нова Загора - Симеоновград

1.900

2

Индустриални клонове

-

43.587

Източник: ГИС база данни на ОУПО Гълъбово
9.6.2 Състояние
Допустимата максимална скорост за движение на влаковете по отношение на железният път по
83-та жп линия е от Спирка Марица (км 1+684) до гара Нова Загора (км 614-485) - 60 км/ч;
Железният път в горепосоченият участък на територията на Община Гълъбово е наставов релсов
път (НРП) в техническо изправно състояние с дължина 1900м. Железопътната линия е единична и
неелектрифицирана, II-ра категория съгласно „Наредба за категоризация на жп линиите в Република
България”.
9.7 Големи структурни обекти
9.7.1 Летища
На територията на общината има разположени две летища за селскостопански цели. Първото е
разположени южно от с. Разделна по протежение на третокласен път III-5031, а второто е между селата
Мъдрец и искрица по протежение на път III-5504.
Таблица 9.7.1. Летища на територията на община Гълъбово
№

Име

Адрес

Вид

3

Летища

Южно от с. Разделна

Селскостопанско летище

4

Летища

Северозападно от с. Мъдрец

Селскостопанско летище

Източник: ГИС база данни на ОУПО Гълъбово
9.7.2 Обекти на отбраната
По данни на Министерство на отбраната, Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на
територията на община Гълъбово не се предвижда изграждане на обекти свързани с отбраната и сигурността на страната до 2050 г.
На територията на общината попада имот - държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, разположен в землището на с. Главан, представляващ команден пункт, данни за
точното му местонахождение не са предоставени и в резултат не е отразен на графичните материали
като обект със специално предназначение.
9.7.3 Язовир „Розов кладенец“
По данни на НЕК ЕАД на територията на община Гълъбова има 32 обекта със собственост на
земя за хидротехнически съоръжения, за сгради и сервитутни права около канали и дюкери. Тяхното
описание е както следва:
Таблица 9.7.3.1. Списък на съоръженията на „НЕК“ ЕАД а територията на община Гълъбово
№

Имот

Описание

Землище

1

18280.0.981

Административен район 1101001 201/09 по оценка 21,818 дка

гр. Гълъбово

2

53134.2.106

Деривация р. Сазлийка 1105001 201/06 по оценка 6,700 дка

с. Обручище

3

53134.502.19

Деривация р. Сазлийка 1105001 201/06 по оценка 6,700 дка

с. Обручище

4

53134.0.512

Заслон на р. Соколица 1108004 201/00 по оценка 0,150 дка

с. Обручище
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5

53134.0.575

Контрадига 1111001 201/10 по оценка 43,500 дка

с. Обручище

6

53134.0.979

Контрадига 1111001 201/10 по оценка 43,500 дка

с. Обручище

7

53134.234.1

Контрадига 1111001 201/10 по оценка 43,500 дка

с. Обручище

8

53134.0.606

Контрадига 1111001 201/10 по оценка 43,500 дка

с. Обручище

9

53134.0.395

Канал открит р. Соколица 1111002 201/11 по оценка 40,820 дка

с. Обручище

10

53134.0.935

Канал открит р. Соколица 1111002 201/11 по оценка 40,820 дка

с. Обручище

11

53134.0.59

Канал за топла вода 1111003 201/08 по оценка 32,900 дка

с. Обручище

12

53134.0.61

Канал за топла вода 1111003 201/08 по оценка 32,900 дка

с. Обручище

13

53134.9.577

Канал за топла вода 1111003 201/08 по оценка 32,900 дка

с. Обручище

14

53134.0.61

Канал за студена вода 1111004 201/07 по оценка 29,800 дка

с. Обручище

15

53134.0.213

Кантон р. Сазлийка 1111005 201/02 по оценка 0,780 дка

с. Обручище

16

53134.2.761

Кантон р. Соколица 1111006 201/01 по оценка 0,660 дка

с. Обручище

17

53134.0.979

Преливник и канал 1116001 201/04 по оценка 1,500 дка

с. Обручище

18

53134.1.652

Преливник и канал 1116001 201/04 по оценка 1,500 дка

с. Обручище

19

53134.0.941

Път водохващане на р. Соколица 1116002201/03 по оценка 1,200 дка

с. Обручище

20

53134.0.641

Път водохващане на р. Сазлийка 1116003 201/05 по оценка 4,400 дка

с. Обручище

21

53134.0.61

Язовирно езеро 1130001 201/13 по оценка 3 795,000 дка

с. Обручище

22

18280.0.902

Язовирно езеро 1130001 201/13 по оценка 3 795,000 дка

гр. Гълъбово

23

18280.0.45

Язовирна стена 1130002 201/12 по оценка 79,900 дка

гр. Гълъбово

24

18280.0.981

Гараж работилница

гр. Гълъбово

25

53134.0.213

Заслон 13 кв. м.

с. Обручище

26

53134.2.721

Кантон на река Соколица

с. Обручище

27

53134.0.213

Кантон на река Сазлийка

с. Обручище

28

53134.2.721

Навес за ел. агрегат - Соколица

с. Обручище

29

18280.0.981

Склад за строителни машини

гр. Гълъбово

30

18280.0.981

Склад за строителни материали

гр. Гълъбово

31

18280.0.981

Административна сграда 3 ет.

гр. Гълъбово

32

18280.0.981

Битова сграда 2 ет.

гр. Гълъбово

Източник: „НЕК“ ЕАД
9.7.4 ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“
600-мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, разположена в близост до град Гълъбово в Южна
България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. На
стойност 1,3 милиарда евро централата е най-новото и модерно съоръжение от своя клас в Югоизточна
Европа и най-големият инвестиционен проект в страната след началото на пазарните реформи от 1989
г. Централата осигурява около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 300 работни места.
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” влиза в експлоатация през юни 2011 г. Тя е базова мощност, която осигурява надеждна енергия в съответствие с националните разпоредби, като съчетава върховите постижения на глобалните технологии и опит с местни суровини и човешки ресурс. Ние правим това с ангажимент към местните общности и грижа за околната среда.
Годишно ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” използва средно над 5 милиона тона лигнитни въглища, което
представлява между 23% и 27% от годишното производство на Мини Марица Изток. Този дял също така
представлява процентно броя на поддържаните от ТЕЦ-а работни места от общия щат на мините и другите доставчици на суровини в договорни отношения с централата. Сумарно това са около 1 900 работни
места, или 3% от хората, заети в добивния сектор в цялата страна.
Като най-нова и модерна мощност от своя клас в Югоизточна Европа, ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”
прилага в производствения си процес най-добрите световни технологии, които гарантират оптималното
управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазването на
почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз,
Световната банка и националното законодателство.
110

Централата е проектирана и работи в съответствие с емисионните норми за серен диоксид
(SO2) до 400 mg/Nm3 и степен на сероочистване над 95 %, азотни оксиди (NOx) до 200 mg/Nm3 и прах
до 30mg/Nm3. Технологичният процес не позволява централата да работи в режим на байпас на сероочистващата инсталация (СОИ). Димните газове се изпускат в атмосферата само след като са преминали
през СОИ. Така, ако спре процесът на сероочистване, производството на електроенергия също се прекратява автоматично. Тази мярка гарантира работа на централата само при работещи сероочистващи
инсталации, които могат да постигат 98% ефективност на сероочистване и осигурява опазване на въздуха от замърсяване със серен диоксид.
В ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ са изградени различни системи и съоръжения, осигуряващи затворен
оборотен цикъл на водите. Отпадъчните води от всички потоци се пречистват и използват отново, което
намалява общото количество вода за производствени нужди. Работим с нулево заустяване на отпадъчни води. Модерната технология за пречистване с обратна осмоза позволява ефективна и надеждна работа с минимално използване на химикали и максимални цикли на концентриране, без изпускане на
вредни химикали в околната среда.
Отпадъците, генерирани при експлоатацията на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” се събират, съхраняват
и третират в съответствие с европейските и български разпоредби и разрешителни. Отпадъците,
образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс.
Те временно се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи. Депонират се
на специално конструирано съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от
централата. Транспортирането им се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.
ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е не само най-чистата, най-безопасната и най-надеждната централа,
която използва нови технологии и ноу-хау в страната. Нейните технически параметри й позволяват да
бъде една от най-ефективните за целите на балансиране на мрежата от страна на Енергийния системен
оператор. Основните предимства, които предлага са бърза балансираща услуга ± 6 MW/минута стъпка
на натоварване на блок, по-голям капацитет на блоковете за осигуряване на вторичен контрол, 180 –
343MW брутен диапазон на блок. Централата покрива диапазон на натоварване от ± 15 MW на блок за
30 секунди, като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути в първичен контрол.
Само за сравнение, останалите централи, участващи в първичен контрол на системата могат да
поддържат диапазон от ± 10 MW.
9.7.5 ТЕЦ „Брикел“
Клон "Електропроизводство" разполага със следните мощности:
• шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Бернаулският
котлостроителен завод с параметри на прегрятата пара l =5350С и р=137bar. Същите работят в
колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен
колектор инсталираните турбогенератори;
• четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;
Топлофикационната част на централата се състои от промишлени два отоплителни пароотбора за
нуждите на "Брикетопроизводство" за производството на брикети и за отопление на гр.Гълъбово.
Номиналния промишлен пароотбор е 118 т/ч.
В електроцентралата са монтирани парогенератори тип БКЗ-210-140-ФВ, барабанни с естествена
циркулация, П-образна компановка и двустранно (по в-х) отвеждане на димните газове. Проектирани
са за изгаряне на нискокалорични лигнити с разчетна калоричност - 2200 ксаl/кg.
Турбините са четири броя тип ВПТ-50-4 - активни с номинална мощност 50 MW при 3000 об/мин.
с производствен и два отоплителни пароотбори. Генераторите са тип ТВ 60-2 с номинална мошност 60
МW и напрежение 6 кV, тип ТВ 60-2 – произведени в завод “Електросила”-Санкт-Петербург. Силовите
трансформатори са двунамотъчни, тип ТДГ-60 000/110 – 2 бр. и тип ТДГ- 75 000/110 – 2 бр. Разположени
са в открита разпределителна уредба – ОРУ 110кV. От ОРУ – 110кV става изнасянето на производствена
ел.енергия за подстанция “Марица-изток”-гр.Гълъбово и за рудник “Трояново-3”.
Турбогенератори 1 и 2 са двата захранващи източника на Главната Разпределителна Уредба ГРУ 6 кV. От разпределителната уредба ГРУ се захранват други големи местни потребители на
електроенергия като Базата за ремонт на електрообурудване-гр.Гълъбово и помпената станция на ТЕЦ
“Марица-изток 3”.
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Управлението и контролът на електрическите съоръжения се осъществява от командна зала,
разположена в сградата на ГРУ - 6 кV/главна разпределителна уредба/, на територията на ОРУ/открита
разпределителна уредба/.
Системата за сгуропепелоизвозване е хидравлична. Транспортирането на пепелината от багерна
помпена станция до шламохранилището се извършва с багерни помпи тип ПХ-300 и помпи тип
"НЕВЕRМАN" 350/630.
Шламохранилището е разпределено на пет самостоятелни секции. В настоящият момент
пепелината се налива в две от секциите, а останалите три са тампонирани.
Системата за сгуропепелоизвозване е затворена. От сгуроотвала през утаечни приемни шахти
по събирателен колектор и две помпени станции, избистрената вода се връща в електроцентралата за
повторна употреба.
В шлакохранилището се извозва и шлак от шламова помпена станция на Брикетопроизводство.
За технологичните нужди на електроцентралата се черпи вода от язовир "Розов кладенец".
За целта е построена циркулационна помпена станция с монтирани пет вертикални пропелерни
циркулационни помпи тип ОП 2-110-50. В химичния цех на "Брикел" ЕАД се извършва производство на
химически обезсолена вода и контрол на води, отложения, разтвори, газове и масла от всички етапи на
технологичната схема. Водоподготвителната инсталация е тристепенна- предварителна коагулация,
декарбонизация и филтриране. Производителността на инсталацията е 165т/час обезсолена вода.
Важно звено в технологичния процес на "Брикел" е лабораторията за анализ на води и масла.
Лабораторията извършва анализи на води по показатели: твърдост, алкалност, киселинност, силикати,
въглероден двуокис, специфична електропроводимост, фосфати, нефтопродукти, разтворими вещества
и др. При анализа на масла лабораторията измерва пламна температура, съдържание на
водорозтворими киселини, механични примеси, киселинно число. Измерванията са в съответствие с
изискванията на стандартизационните и други нормативно-технически документи.
В химичен цех се извършва дълбоко обезсоляване на водата, доставена от река "Сазлийка". Тя
преминава през следните етапи: варова декарбонизация и коагулация; механично филтриране; първа
и втора степен на катийониране и анийониране; обработка през филтри със смесено действие.
Водоподготвителната инсталация работи на колекторна схема.
"БРИКЕЛ" ЕАД се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник "Трояново-1"
така и от рудник "Трояново-3".
На входа на централата са монтирани два (2) броя електронни ж.п. везни, посредством които се
измерват 100% всички пълни и празни композиции.
Изграденото въглищно стопанство се състои от покрито жп разтоворване, кофачни верижни
питатели-изгребвачи, система от сдвоении ГТЛ и дробилки – едро и ситно дробене.
Въглищният склад, състоящ се от две фигури има вмистимост до 100 х.т. Както оформянето, така
и изгребването на въглищата от фигурите се извършва посредством система от ГТЛ и булдозери.
Поради специфичните характеристики на високобаластните, нискокалорични и с високо
съдържание на сяра източномаришки лигнити, в централата е внедрена по проект схема за
предварително смесване на въглищата с брикетируеми лигнитни въглища.
В барабанни сушилни влагата се намалява с 14-15% и едва след това, след раздробяване до
едрина 25мм, подсушеното гориво се подава с помощта на верижни скребкови питатели в чуковите
мелници на парогенераторите. Към подсушените енергийни въглища се добавя и технологичният
отпадък от Брикетопроизводство в сътношение максимум 4:1.
Освен ниската ефективност, процесът на предварителна подсушка поражда редица отрицателни
ефекти, както в микро, така и в макро план – значителни разходи, запрашеност над допустимите норми;
пожаро и взривоопасност и т.н. Поради тези отрицателни ефекти бе разработена нова горивна схема на
централата, а именно.
Обогатено енергийно гориво (ОЕГ) т.е. подсушени брикетируеми лигнитни въглища с
калоричност 3800 ккал/кг. и сурови енергийни въглища в съотношение 34-40% ОЕГ и 66-60% са
горивната база на централата.
9.7.6 ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа на лигнитни въглища с инсталирана мощност 908 мегавата и се намира до село Медникарово, област Стара Загора. Електроцентралата
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използва лигнитни въглища от Мини Марица Изток и има важна роля за сигурността на доставките и
енергийната независимост на България.
“КонтурГлобал Марица Изток 3” е първата ТЕЦ на лигнитни въглища на Балканския полуостров,
която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на
околната среда.
Мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ е международната компания
ContourGlobal, която е независим производител на електроенергия с 61 електроцентрали в 20 страни на
3 континента. Компанията разполага с глобален екип от над 1,800 професионалисти прилагащи водещи
технически и управленски практики в използването на конвенционални и иновативни технологии, за да
осигури енергия за местните икономики и общности по света.
По данни на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ по-долу е представен списък на предоставените документи за ПУП-ПП за обекти извън територията на основна площадка на Електроцентралата,
както следва:
• Водопровод за добавъчна вода от язовир "Розов кладенец" до ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток
3" в землищата на село Обручище и село Медникарово.
• Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" към ПСИВ и
укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 1.
• Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" към ПСИВ и
укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 2.
• Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" до ревизионна
шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3.
• Тръбопровод за сурова вода ф420 и ф319 от ПС "Соколица" до язовир "Червена река" и от
Сгуроотвал "Искрица" до ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" в землището на село
Медникарово и село Искрица.
• Рибен проход на съществуващо водохващане на река "Соколица".
Посочените тръбопроводи са нанесени на схемите на ОУПО Гълъбово, а техните диспечерски
наименования са отразени на Схема водоснабдяване и канализация.
9.8 Радио – телевизионно покритие на територията на общината
Добрите релефни дадености на общината позволяват по-добро покритие с ефирна цифрова телевизия. Само селата Мусачево и Мъдрец имат между 30 и 90% покритие с ефирна цифрова телевизия.
Таблица 9.8.1. Покритие с ефирна цифрова телевизия от мрежата на НУРТС Диджитъл в община
Гълъбово
Област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора

Община
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово

вид
с.
с.
с.
гр.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Населено място
Априлово
Великово
Главан
Гълъбово
Искрица
Медникарово
Мусачево
Мъдрец
Обручище
Помощник
Разделна

Покритие
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие между 30% и 90%
Покритие между 30% и 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%
Покритие над 90%

Източник: http://www.predavatel.com/bg/digital/vivacom-pokritie962.pdf
9.9 Покритие с други комуникационни системи
По данни на трите мобилни оператори имаме следното описание на обектите на територията на
община Гълъбово:
• Мобилтел ЕАД – няма абонати и няма изградени мрежи и съоръжения на територията на общината. За бъдещи периоди оператора не предвижда изграждането на мрежи и съоръжения.
• „Теленор България“ ЕАД – налично е покритие за глас и данни във всички населени места и на
над 95% от територията на общината. Оператора не разполага с подземна съобщителна инфраструктура на територията на общината, а само с 6 базови станции с детайлно описание. както
следва:
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Таблица 9.9.1. Базови станции на територията на община Гълъбово
Номер Код
Дължина
Ширина
Адрес
Комин в землището на с. Обручище, кв.502,
1
6043
42.15459
25.90653
УПИ И-1, Брикел АД
2
6048
42.14097
25.86944
гр. Гълъбово, кв. Центъра, бл. 15
имот № 043021 в местността Кьорлев баир
3
6051
42.12692
25.9895
с. Медникарово
4
6056
42.0568
26.11042
имот № 007664 в землището на с. Главан
5
6234
42.12638
25.84604
гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев, УПИ Х-29
6
6310
42.12814
26.08644
с. Мъдрец, сграда в УПИ VII, кв. 35
Източник: „Теленор България“ ЕАД
• „БТК“ ЕАД – предлага следните услуги и мрежи на територията на общината:
o Фиксирани телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на територията на цялата Община Гълъбово, както и осигурява GSM покритие и мобилен достъп до интернет
на територията на цялата Община Гълъбово.
o На територията на гр. Гълъбово се предоставя достъп до фиксиран високоскоростен интернет;
o Телевизионна услуга на територията на цялата Община Гълъбово;
На територията на общината функционира един кабелен оператор - Кабелен оператор „КТВ
Гълъбово“ и националния оператор Булсатком. За съжаление оператора не е предоставил
официалната информация за изградени мрежи и съоръжения на територията на общината и съответно
те не са отразени в графичната част на ОУПО Гълъбово.
9.10 Пречистване на отпадъчни води
На територията на общината има една функционираща индустриална пречиствателна станция,
собственост на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3”.
Няма изградени пречиствателни станции в отделни населени места включително и в общинския
център. За пречистване на отпадните води на гр. Гълъбово е заделен имот 001816 в землището на града,
за изграждане на ПСОВ с капацитет 12 900 еквивалент жители, която е възможно да обхване дори и
село Обручище с работния си капацитет.
9.11 Отпадъци
За територията на община Гълъбово, съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и
чл. 29, ал. 1, т.1. от Закона за управление на отпадъците, има изготвена и действаща Актуализирана
програма за управление на отпадъците за периода 2010-2020г. Дейностите по управление на отпадъците, включващи организация по събиране, транспортиране и депониране на твърдите битови отпадъци (ТБО) на територията на общината, се осъществява от общинска фирма „Благоустройство и
чистота“ ЕООД – гр. Гълъбово, отдел „БКС и ООС“.
9.11.1 Сметосъбиране
По данни на НСИ, 100% от населението на общината е обхванато в системата по сметосъбиране
и сметоизвозване.
Общо генерираното количество отпадъци в община Гълъбово за 2016 година е 3623 тона.
Наблюдава се увеличение с 11% на генерираните отпадъци, спрямо предходната година. От
генерираните отпадъци 89% са депонирани, а 11% са предадени за рециклиране.
Таблица 9.11.1.1. Битови отпадъци за община Гълъбово (2015-2016 година)
Общо
образувани
битови отпадъци
(тона)

Депонирани
битови отпадъци
(тона)

Предадени за
предварително
третиране
битови отпадъци
(тона)

Предадени за
рециклиране
битови отпадъци
(тона)

2015

Дял на
населението,
обхванато от
системи за
организирано
сметосъбиране
100.0

3207

2847

0

361

2016

100.0

3623

3207

0

416

Източник: НСИ

114

В системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци, използвана на територията на
община Гълъбово е смесена - със сменяеми съдове тип „Мева" 0.11 м3, тип "Бобър" 1,1 м3 и контейнери
4 м3. Състоянието им се контролира от общинската фирма „Благоустройство и чистота ЕООД" гр.
Гълъбово, отдел „БКС и опазване на околната среда". Изгорените или механично увредени съдове се
подменят с налични оборотни контейнери веднага след установяване на повредата.
Таблица 9.11.1.2. Брой съдове за събиране на битови отпадъци в община Гълъбово
Контейнери за отпадъци
Обем [m3]
Брой (2009)
Собственик
Битови отпадъци - тип I, тип "Бобър"
1.1
164
Общинска
Битови отпадъци - тип II, тип „Мева"
0.11
2700
Общинска
Битови отпадъци - тип III, 4 м3
4
80
Общинска
Източник: Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
Общинската фирмата „Благоустройство и чистота ЕООД" гр. Гълъбово разполага със следната
специализирана техника за извършване на конкретните услуги в община Гълъбово:
Таблица 9.11.1.3. Брой превозни средства за събиране на битови отпадъци в община Гълъбово
Брой
КомпреСобствеПревозни средства
Обем [m3]
Възраст
(2009)
сиране
ност
ДАФ 1700- TURBO
1
18 тона
Не
Община
16
Контейнеровоз ГАЗ 53
1
4
Не
Община
21
Контейнеровоз ГАЗ 53
2
4
Не
Община
26
Щаер бобър
1
Община
15
Щаер контейнеровоз
1
Община
18
Източник: Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
Като цяло може да се обобщи, че нито една не е пригодна за модерно регионално решение с
изисквания за транспортиране на отпадъци на дълги разстояния /отпадъците временно ще се
съхраняват на ПС -Гълъбово, откъдето чрез контейнеровози ще се транспортират за депониране в РЦУО
- Стара Загора.
9.11.2 Третиране
Предварителното третиране на битовите отпадъци се осъществява в претоварна станция за отпадъци (ПСО) в община Гълъбово, който ще е с площ от 18 дка и се разполага в имот №000043, находящ
се в землището на с. Обручище. Отстоянието от населените места е над 2000 м. при нормативно определен минимум от 1000 м. Станцията е предвидена да е с капацитет от 5400 т/год. общо количество
приемани отпадъци и включва:
• Съоръжение за приемане, временно съхранение и предварително третиране с цел намаляване
на обема на смесени битови отпадъци - 5000т/год.;
• Площадка за открито компостиране на зелени отпадъци - капацитет 250 т/год.;
• Площадка за временно съхранение и шредиране на едрогабаритни отпадъци - 120т/год.;
• Изграждане на външните връзки на ПС – път, ток и вода.
Всички събрани битови отпадъци на територията на общината ще се транспортират до ПСОГълъбово за временно съхранение, откъдето чрез контейнеровози ще се извозват за третиране на регионален център за управление на отпадъците - РЦУО-Стара Загора и последващо депониране.
Всички общини участващи в сдружението ще плащат на депото такса за тон депонирани отпадъци, която те определят и която е предвидено да е равна на себестойността на разходите за издръжка
на депото. Важно е да се отбележи, че депото е за битови отпадъци и то няма да приема никакви други
като строителни, зелена маса или опасни отпадъци.
9.11.3 Депониране
9.11.3.1 Функциониращо депо за битови отпадъци
В момента функционира регионално депо за битови отпадъци. То обхваща 11 общини - Раднево,
Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и
Твърдица.
Обектът е разположен в землището на село Ракитница, на площ от 325 декара. Той включва
Клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, Общински център за
рециклиране, Инсталация за сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете.
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Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на
регионалния център. В съоръжението се приемат за третиране неопасни твърди битови отпадъци от
всички общини в област Стара Загора и от община Твърдица, област Сливен. От 5-те общини – Стара
Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево, те се транспортирани директно, а от останалите идват
компактирани от трите претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово.
9.11.3.2 Функциониращи депа за производствени отпадъци (сгуроотвали на ТЕЦ-ове)
Според КВС сгуроотвалите на функциониращите ТЕЦ-ове са общо два разположение северно от
гр. Гълъбово и между селата Искрица и Медникарово. Освен тях южно от с. Обручище се намира и
трети, които е свързан с гумено-лентов транспортьор и автомобилен път с ТЕЦ 1.
Таблица 9.11.3.2.1. Функциониращи депа за производствени отпадъци (сгуроотвали на ТЕЦ-ове)
Имот

Землище

Вид собственост

14055

18280.0.888

гр. ГЪЛЪБОВО

Държавна частна

Начин на трайно
ползване
СГУРООТВАЛИ

20917

32857.0.226

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

20962

32857.0.271

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

28583

53134.0.214

с. ОБРУЧИЩЕ

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.01

28590

53134.0.221

с. ОБРУЧИЩЕ

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.01

34666

47603.0.84

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

34949

47603.0.380

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

0.00

38716

18280.503.1

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

6.97

38732

18280.503.19

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.37

38733

18280.503.20

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.73

38736

18280.503.23

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

3.50

38737

18280.503.24

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

4.16

38739

18280.503.26

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

0.46

38741

18280.503.28

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.48

38743

18280.503.31

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

99.74

38744

18280.503.32

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

23.15

38745

18280.503.33

гр. ГЪЛЪБОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

26.26

38746

32857.72.226

с. ИСКРИЦА

Частна

СГУРООТВАЛИ

27.36

38754

32857.72.384

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

61.37

38755

32857.72.385

с. ИСКРИЦА

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

1.30

38782

47603.302.5

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

16.61

38783

47603.302.6

с. МЕДНИКАРОВО

Обществени организации

СГУРООТВАЛИ

1.15

38789

47603.302.526

с. МЕДНИКАРОВО

Частна

СГУРООТВАЛИ

98.43

38856

53134.503.1

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

2.67

38857

53134.503.2

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.81

38858

53134.503.3

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

4.30

38860

53134.503.5

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

0.34

38862

53134.503.7

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

1.90

38865

53134.503.11

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

СГУРООТВАЛИ

3.92

38818

53134.84.138

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

38819

53134.84.257

с. ОБРУЧИЩЕ

Частна

№

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО

ТЕРИТОРИИ С
РАЗРАБОТЕНИ
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМ
ТЕРИТОРИИ С
РАЗРАБОТЕНИ
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМ

Площ (ха)
0.01

663.65
26.02
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9.11.3.3 Закрити депа
Има изготвен проект и остойностяване за закриване и рекултивиране на съществуващото общинско депо за ТБО и СО в м. „Еркесене", включващ и последващ мониторинг, който е разгледан и приет на
Експертен съвет. Финансирането на закриването и прекратяване на дейността ще се извърши след
пускане на експлоатация на ПС - Гълъбово и РЦУО - Стара Загора. Според КВС освен него на територията
на община има още редица депа за строителни и битови отпадъци, като тяхното разположение и площ
е както следва по-долу. Всички те подлежат на рекултивация в ОУПО.
Таблица 9.11.3.2.1. Списък на депата за битови и строителни отпадъци в община Гълъбово
№

Имот

Землище

Собственост

Начин на трайно ползване

419

00552.0.444

с. АПРИЛОВО

Общинска публична

Депа на битови отпадъци/сметища/

Площ
(ха)
0.06

420

00552.0.445

с. АПРИЛОВО

Общинска публична

Депа на битови отпадъци/сметища/

0.20

4607

14951.1.446

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.86

4621

14951.1.461

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.42

4637

14951.1.478

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4638

14951.1.479

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4639

14951.1.480

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4640

14951.1.481

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.04

4641

14951.1.482

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

4642

14951.1.483

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.04

4643

14951.1.484

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.02

4644

14951.1.485

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.03

4766

14951.1.608

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.07

4767

14951.1.609

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5024

14951.1.867

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5033

14951.1.876

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5034

14951.1.877

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5035

14951.1.878

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.01

5448

14951.2.308

с. ГЛАВАН

Общинска частна

Депа със строителни материали

0.02

13633

18280.0.373

гр. ГЪЛЪБОВО

Общинска частна

Депа на битови отпадъци /сметища/

2.87

20989

32857.0.299

с. ИСКРИЦА

Общинска публична

Депа на битови отпадъци /сметища/

1.14

28483

53134.0.104

с. ОБРУЧИЩЕ

Общинска публична

0.16

29480

53134.1.915

с. ОБРУЧИЩЕ

Общинска публична

33406

61755.0.207

с. РАЗДЕЛНА

Общинска публична

Депа на битови отпадъци /сметища/
Територии, заети от други видове
отпадъци
Депа на битови отпадъци /сметища/

0.67
0.20

Източник: КВС
9.12 Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Добра изграденост на пътната мрежа и сравнително добро или средно състояние на
голямата част от пътната мрежа, необходими са ремонти за подобряване на голяма
част от пътната мрежа на републиканско и особено общинско ниво;
o Наличие на железопътна линия и множество индустриални отклонения свързани с
функционирането на ТЕЦ1 и ТЕЦ3;
o 32 обекта на „НЕК“ ЕАД;
o Добро покритие на ефирна цифрова телевизия;
• Проблеми
o Силно амортизиран автомобилен парк за извозване на битовите отпадъци;
o Множество имоти за битови отпадъци, които е необходимо да бъдат рекултивирани;
• Потенциали
o Подобряване състоянието на автомобилната мрежа;
o Осъвременяване на автомобилния парк за извозване на битовите отпадъци;
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10 Отдих и туризъм
10.1 Обекти на отдиха и туризма
Предвид наличието на обективни фактори, природни дадености, културни и исторически забележителности, туризмът в община Гълъбово е сравнително слабо развит. Като цяло няма обособени
туристически комплекси, които да привличат редовен и достатъчен на брой туристически поток. Възможностите за развитие на туризъм в община гълъбово се обуславят от наличието на исторически и
природни забележителности. Въпреки наличните ресурси за развитие на различни форми на нетрадиционен туризъм, секторът е слабо развит и с ограничено значение за икономиката на община Гълъбово.
Липсва, обаче, като цяло необходимата туристическа инфраструктура. Необходимо е да се отделят
значителни средства за опазване и превръщане на привлекателни кътове от природата на община
Гълъбово в туристически обекти.
По данни на НСИ, през 2016 г. в общината са разположени 3 места за настаняване, в които са
реализирани 3 696 бр. нощувки. Приходите от нощувки през посочената година са 129851 лв.
Таблица 10.1.1. Места за настаняване на територията на община Гълъбово през 2012-2016 г.
2012

2013

2014

2015

2016

Хотели - общ брой

3

3

2

3

3

Хотели - брой легла

205

205

168

187

935

Хотели – брой леглоденонощия

60103

68444

61208

68071

103 484

Хотели - брой стаи

127

137

112

121

119

Хотели – общо брой реализирани нощувки

4199

8241

-

-

3 696

Хотели - общо брой пренощували лица

-

-

-

-

1 363

Хотели - общо приходи от нощувка /лева/

-

221301

-

-

129 851

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Възможностите за развитие на туризма в община Гълъбово се свързват с наличието на природни
и културно-исторически забележителности на територията на общината с потенциал за привличане на
туристически интерес.
10.2 Значимост на обектите
Местата за отдих и туризъм имат изцяло местно значение. Те генерират по-малко от 1% от нетните
приходи от продажби в цялата община при общо 27 обекта (7% от всички фирми) в цялата общината.
Що се отнася до заетост тези 27 предприятия осигуряват заетост на 1.4% от заетите и 0.9% от наетите
служители.
10.3 Собственост
В извън урбанизираните територии има общо 2 хижи и 10 почивни домове станции. Преобладаващата собственост върху тях е държавна частна (75%) и по равно на обществени организации, общинска частна и частна.
Фигура 10.3.1. Структура на собствеността на обектите в извън урбанизираните територии
Структура на собствеността на туристическите обектите в извън урбанизираните
територии
Държавна частна

8%
75%

8%
8%

Обществени организации
Общинска частна
Частна

Източник: ГИС база данни на ОУП
10.4 Изводи, проблеми и потенциали
• Изводи
o Сектор туризъм има изцяло местно значение за покриване на нуждите свързани с настаняване на гости на града – 1393 броя за 2016 година;
• Проблеми
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Индустриалната тежест и липсата рекреационни ресурси силно ограничават развитието
на туристическа дейност извън рамките на града.
Потенциали
o Използване на културното наследство като средство за диверсифициране на туристическия сектор в общината и увеличаване на обема от пренощувалите лица
o

•
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11 Екологично състояние
11.1 Замърсяване на въздуха, водите и почвите
11.1.1 Замърсяване на въздуха
В община Гълъбово е създаден и приета с Решение на Общинския съвет Програма за намаляване
нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за наличие на вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово за периода 2011 г. - 2013 г. Програмата е актуализирана с период на действие 2014 г. – 2018 г. Предстои свикване на Програмен съвет за разглеждане на актуализираната програма и плана за действие към нея.
Регистрираните нива на показателя ФПЧ10 от пункта в гр. Гълъбово е с тенденция на намаление
през 2015 г., когато са отчетени 59 превишения. Пунктът е разположен в застроената част на гр.
Гълъбово и отчита емисиите от битовия сектор и промишлеността. В сравнение с 2014 г., когато регистрираните превишения са 66 в годишен аспект, е налице намаляване на замърсяването, но все още не
е постигнато качествено и устойчиво намаление на броя на превишенията по този показател.
През 2015 г. В АИС Гълъбово средночасовата норма по показател серен диоксид е превишена
118 пъти, а Средноденонощната норма 11 пъти, при нормативно-лимитирани респективно 24 пъти и 3
пъти за една календарна година, съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид,
азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
В сравнение с 2014 г. СЧН е превишена с 83 пъти, а СДН е превишена 4 пъти.
През 2016 г. средночасовата норма по показател серен диоксид е превишена 85 пъти, а средноденонощната норма - 9 пъти, при нормативно лимитирани респективно 24 пъти и 3 пъти за една календарна година.
По данни на РИОСВ Стара Загора и регионални доклад за състоянието на околната среда за 2016
година са посочени следните.
• „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
За експлоатацията на горивната инсталация е издадено Комплексно разрешително № 40-Н1/
2011 г. (последна актуализация с Решение № 40-Н1-ИО-А1/2013 г.). Разрешените за експлоатация с КР
мощности са: Енергиен котел № 1, Енергиен котел № 2, Енергиен котел № 3, Енергиен котел № 4 (в
резерв), Енергиен котел № 5 (в резерв) и Енергиен котел № 6 (в резерв), с обща топлинна мощност 510
MWth. Енергийните котли са оборудвани с пречиствателни съоръжения електрофилтри. Изградена е
сероочистваща инсталация. С цел пречистване на отпадъчните газове от азотни оксиди се експлоатира
съоръжение за селективна некаталитична редукция, работещо с реагент карбамид. Монтирана е и се
експлоатира Система за извършване на Собствени непрекъснати измервания (СНИ). В РИОСВ – Стара
Загора редовно се представят месечни и годишен доклад. Инсталацията е въведена в редовна
експлоатация през месец март 2012 г.
ТЕЦ е проектирана и изградена с „байпасна линия” на сероочистващата инсталация (СОИ) – комин с височина 150 метра, за случаите на аварийни ситуации със СОИ и при разпалване на Енергийни
котли.
При извършените проверки през 2016 г., общо 25 броя, на площадката на ТЕЦ, не е установено
експлоатация на други мощности, освен разрешените в КР. Започнато е изграждане на втора СОИ.
Текущия контрол през 2016 г., както и месечните доклади от СНИ показват следното:
• степен на десулфуризация – всички средномесечни стойности са по-големи от изискваната минимална степен на сероочистване от 96 % - няма несъответствия;
• среднодневни стойности – нито една от валидираните среднодневни стойности за всички параметри не превишава 110 % от съответните НДЕ - няма несъответствия;
• средночасови стойности – 95 % от всички валидирани средночасови стойности в рамките на една година, за всички параметри, не превишават 200 % от съответната НДЕ - няма несъответствия.
През 2016 г., при осъществяване на контролната дейност не са констатирани неизпълнения на
условия в част „Емисии в атмосферата” от КР на „Брикел” ЕАД. Образувано е едно административно-наказателно производство за нарушение на чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда неизпълнение на предписание. В изпълнение на годишния график за 2016 г., утвърден от министъра на
околната среда и водите, се извършиха контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от дейността на ГГИ на „Брикел” ЕАД, гр.
Гълъбово, както и на качеството на атмосферния въздух в с. Трояново, община Раднево. Оценката на
резултатите, сравнени с данните от Системата за СНИ на оператора, в годишен аспект показа следното:
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Изчисленият процент на десулфуризация, определен на базата на измерените стойности (от МАС на
ИАОС и СНИ на „Брикел” ЕАД) преди и след СОИ е по-висок от 96 %. Резултатите от двете измервания са
аналогични като най-голямата разлика в процента на десулфуризация, констатирана между двете измервания, е много под 1%. По отношение на емисионно обследване качеството на атмосферния въздух,
извършено с МАС на РЛ - Стара Загора в с. Трояново, общ. Раднево, е доказан преноса на замърсителя
серен диоксид от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
• „Ей И Ес – 3С Марица изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово
За експлоатацията на горивната инсталация е издадено КР № 27/2005 г. (последна актуализация
с Решение № 27-НО-ИО-А3/2014 г.). Двата котела Б1 и Б2 с обща топлинна мощност 1846 MWth,
работещи на гориво лигнитни въглища, са въведени в експлоатация през 2011 г. Въведени в
експлоатация са и два спомагателни котела с обща топлинна мощност 64.8 MWth на гориво газьол.
Въведени в експлоатация през 2011 г. са два броя СОИ и два броя електростатични филтри (за всеки
един от основните котли Б1 и Б2). Емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от двата основни
блока се контролират от Система за СНИ. Дружеството представя ежемесечни доклади, както и годишен
в РИОСВ. При извършените общо 5 проверки през 2016 г. на площадката на ТЕЦ, не е установено
монтиране и/или експлоатация на други мощности, освен разрешените в КР. ТЕЦ е проектирана и
изградена без „байпасна линия” на СОИ и на практика не може да се експлоатира без пречиствателни
съоръжения. Текущият контрол през 2016 г., както и месечните доклади от СНИ за двата блока, показват
следното:
• степен на десулфуризация – всички средномесечни стойности са по-големи от изискваната минимална степен на сероочистване от 96 % - няма несъответствия;
• среднодневни стойности – нито една от валидираните среднодневни стойности за всички параметри не превишава 110 % от съответните НДЕ - няма несъответствия;
• средночасови стойности – 95 % от всички валидирани средночасови стойности в рамките на
една година, за всички параметри, не превишават 200 % от съответната НДЕ - няма несъответствия.
Отпадъците, сгуропепелина и гипс, се отвеждат на изграденото за целта депо чрез гумено-лентов
транспортьор и камиони (от претоварна станция до клетките на депото).
• "КонтурГлобал Марица изток 3" АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ работи с четири блока, всеки с енергийна мощност 227 MW,
като използва за гориво източномаришки лигнитни въглища с високо сярно съдържание. На изградените СОИ на инсталираните блокове – СОИ 1 (бл.1 и 2) и СОИ 2 (бл.3 и 4) се извършват СНИ на емисиите на
вредни вещества от Мокър комин № 2 Н150м и Мокър комин № 3Н150м. По данни от месечните доклади СОИ постигат десулфуризация над 96% през 2016 г. За прахоулавяне се използват четири броя сухи
електрофилтри, които постигат над 99% ефективност.
Дружеството има действащо КР № 52/2005 год. Извършена е проверка по изпълнение на регламентираните условия в разрешителното и по условията на Разрешително за емисии на парникови газове. При извършения контрол не са констатирали несъответствия.
На сгуроотвала се експлоатира оросителна инсталация, чрез която се осигурява превантивно
определена влажност на повърхностния пласт и водна завеса при неблагоприятни метеорологични условия. Поддържа се водно огледало в работещите секции на сгуроотвал „Искрица”.
Операторската станция на Системата за ранно предупреждение за замърсяване на приземния
въздушен слой (СРП) е разположена на площадката на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3”. Ежечасно
се подават данни за емисиите от електроцентралата и е осигурено ежедневно наблюдение на системата. Дружеството е изготвило компютърно моделиране на работата на СОИ с оглед повишаване на
ефективността им на 96%.
11.1.2 Замърсяване на водите
По данни на БДИБР във всички повърхностни водните тела се наблюдава умерено до лошо
екологично състояние. Река Сазлийка е с умерено екологично състояние и екологичен потенциал като
цяло, докато река Соколица е с умерено състояние до село Мъдрец, а след селото вече нейното
състояние става лошо.
Таблица 11.1.2.1. Екологично състояние на повърхностните водни тела на територията на Източнобеломорски район и община Гълъбово
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Източник: БДИБР
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II.

Прогнози за развитие

Брой население по преброявания

12 Прогнози за социално – икономическо развитие
12.1 Демографско развитие
Демографската прогноза за броя на населението на община Гълъбово се базира на няколко
основни допускания, отчитани в различните методи. В литературата не съществува установен метод,
който напълно да гарантира точността на демографските прогнози, но те имат важна ориентировъчна
значимост при определянето на пазарни, социални, икономически и устройствени въпроси. Процесът
е комплексен и зависи от много фактори, някои от които са по-лесно прогнозируеми /раждаемост,
смъртност, продължителност на живота/, тъй като те преди всичко зависят от установените социалнопсихологични навици и нивото на здравеопазване на населението на дадена територия. Други
фактори, като миграциите например, са свързани с редица други величини със социалноикономически и политически характер. Налице са трудови миграции на младото население със
запазване на постоянното местожителство в общината, но реализация в по-големите градове в
страната и чужбина. Така трудовите миграции към установените пазарни центрове се превръщат в
стимул за емиграция от гледна точка на постоянното население.
В периода на последните девет преброявания на населението в страната /1934-2011 г., 77
години/ броят на населението на местно ниво нараства до 1965 г., след което настъпва период на
негативен прираст, отчетен при проведените следващи пет преброявания на населението през 1975,
1985, 1992, 2001 и 2011 г.
Най-голям брой население е отчетен през 1965 г. – 23 038 д., като към датата на последното
преброяване на населението, броят на жителите в общината достига най-ниска стойност за
изследвания 77 годишен период – 13 394 д. Намалението между годината с най-голям брой население
и тази с най-неблагоприятна стойност на показателя е 9 644 д., равняващи се на спад от близо 42,0%.
Фигура 12.1.1. Брой на населението на община Гълъбово в периода 1934-2011 г.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Определянето на степента на промяна на населението може да се извърши посредством всеки
две точки, тъй като нивото на промяна ще зависи от броя години, които се включват в периода.
Настоящата прогноза обхваща периода до 2040 г., като за базов се взема последния 16 годишен
период с начало 2001 г. и край 2016 г.
Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2016 г. степента на промяна е -0,2517
Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2016 г. степента на промяна е -25,2%
Изчисляването на темпа на промяна се извършва в условията на две основни допускания.
Първо, темпът на промяна за последните 16 години се разпределя равномерно за целия 16 годишен
период. Допуска се, че текущата тенденция на намаляване на населението в периода между
последните две преброявания 2001-2011 г. със 17,2% /2 788 д./, се дължи в много по-голяма степен на
външни възможности /емиграция/, отколкото на влошени репродуктивни показатели и
продължителност на живота на населението. Второ, очаква се броят на населението да намалява със
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същия темп както в миналия период, но е необходимо да отчетем миграционния фактор.
Изчисленията на база последния темп на промяна /-0,2517/ ще представляват песимистичния вариант
на демографската прогноза, при който броят на населението към 2040 г. е 5 777 д.
За да предотвратим прогноза, базирана единствено на негативния демографски план в
периода между последните две преброявания на населението, е необходимо да отчетем вероятността
от забавяне темпа на намаляване на населението, а също така и да допуснем минимален темп на
нарастване в неговия брой. За целта получения темп на промяна ще коригираме с темп, близък до
нула, но положителен за периода след 2020 г., когато редица демографски и социално-икономически
показатели ще бъдат значително променени в положителна посока. Поради това, допускаме
минимален темп на нарастване на броя на населението от 0,2% на годишна база в периода 2020-2040
г. В този случай оптимистичната прогноза предвижда население от 15 576 д. към 2040 г. Тъй като този
темп е малко вероятен от гледна точка на репродуктивните възможности на населението, следва да
посочим, че той би бил възможен единствено при външни фактори – имиграция на територията на
общината.
Третата крива отразява реалистичната демографска прогноза, оценяваща единствено
възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство. За целите на тази
прогноза се допуска намаляване в броя на населението до 2020 г. включително с темпа, отчетен за
периода 2001-2016 г. /-0,2517/, а след това се допуска нулев естествен прираст /или близък до
нулата/. Така към 2040 г. броят на населението на община Гълъбово би бил 10 215 д.
Фигура 12.1.2. Прогноза за броя на населението на община Гълъбово до 2040 г.
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Източник: Прогнозни данни
За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за броя на жителите на община
Гълъбово към 2040 г.:
- Песимистичен вариант: 5 777 д.
- Коригиран оптимистичен вариант: 15 576 д.
- Реалистичен вариант: 10 215 д.
Много по-вероятни са оптимистичната и реалистичната прогнози, които допускат:
- Оптимистична прогноза: достигане до един минимум население към 2019 г. /10 621 д./ с
последващо стабилизиране и постепенно повишаване в броя на населението в периода до
2040 г.;
- Реалистична прогноза: допуска брой на населението към 2020 г. от 10 318 д., след което
темпът ще продължи да бъде отрицателен, но с по-благоприятна стойност /близка до нула/
спрямо тази в периода до 2020 г.
По данни на разработена от НСИ прогноза за населението в община Гълъбово, в перспективния
период 2018-2050 г. се предвижда постепенен спад в броя на населението на местно ниво - от 11 823
д. към 31.12.2018 г., на 7 794 д. към 31.12.2050 г.
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Фигура 12.1.3. Прогноза за броя на населението на община Гълъбово в периода 2018-2050 г.
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В посочения перспективен период се предвижда намаление в броя на населението на
общинския център гр. Гълъбово от 7 487 д. към края на 2018 г., на 5 097 д. към края на 2050 г. За
второто най-населено място в общината – с. Обручище се предвижда население от 1 379 д. към
31.12.2018 г. и 807 д. към 31.12.2050 г.
Фигура 12.1.4. Прогноза за броя на населението на община Гълъбово по населени места в периода
2018-2050 г.
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Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Най-малък брой население към 2050 г. се предвижда за селата Великово /24 д./, Разделна /41
д./, Искрица /64 д./.
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Таблица 12.1.1. Прогноза за броя на населението на община Гълъбово през перспективния период 2018-2050 г.
Община
Гълъбово

с. Априлово
с. Великово
с. Главан
гр. Гълъбово

2018
11 823
222
51
824
7 487

2019
11 658
216
51
810
7404

2020
11 474
207
50
796
7 307

2021
11 302
204
47
775
7 222

2022
11 146
200
47
761
7 130

2023
10 994
194
45
751
7 040

2024
10 816
184
46
735
6 952

2025
10 660
182
43
719
6 871

2026
10 521
176
42
702
6 786

2027
10 377
170
39
691
6 709

2028
10 242
169
38
677
6 635

2029
10 116
164
33
667
6 558

2030
9 981
158
34
653
6 479

2031
9 857
157
35
635
6 409

2032
9 731
153
35
629
6 334

2033
9 604
151
34
619
6 259

с. Искрица
с. Медникарово
с. Мусачево
с. Мъдрец
с. Обручище
с. Помощник

161
473
170
761
1 379
210

157
468
168
746
1355
206

152
460
166
733
1 329
201

147
457
163
723
1 294
199

144
457
158
717
1 272
192

141
457
152
707
1 251
190

134
452
149
696
1 214
190

129
450
145
689
1 184
184

124
451
145
683
1 170
178

122
450
141
670
1 145
177

116
449
140
662
1 118
175

115
453
133
652
1 103
175

107
453
130
648
1 084
175

106
448
124
648
1 064
173

103
446
123
638
1 045
170

99
443
122
630
1 028
165

85

77

73

71

68

66

64

64

64

63

63

63

60

58

55

54

с. Априлово
с. Великово
с. Главан

2034
9 471
146
33
605

2035
9 358
141
32
599

2036
9 237
137
29
586

2037
9 119
129
30
579

2038
9 008
127
31
570

2039
8 908
126
30
557

2040
8 800
122
32
553

2041
8 684
118
29
543

2042
8 592
115
29
534

2043
8 484
110
29
521

2044
8 368
104
26
514

2045
8 261
101
26
506

2046
8 165
99
26
499

2047
8 069
96
25
489

2048
7 965
93
25
485

2049
7 881
93
23
475

2050
7 794
90
24
472

гр. Гълъбово
с. Искрица
с. Медникарово
с. Мусачево
с. Мъдрец
с. Обручище

6 181
97
444
120
617
1 014

6 111
94
442
117
617
992

6 041
91
443
110
612
980

5 969
90
444
107
603
963

5 898
85
444
106
597
947

5 836
85
447
103
596
928

5 757
85
447
101
591
915

5 683
84
442
99
588
902

5 621
81
445
98
582
891

5 557
79
447
94
576
880

5 486
76
441
91
569
872

5 420
71
440
91
564
854

5 350
70
437
89
561
849

5 293
69
435
86
557
834

5 222
68
435
83
549
822

5 166
65
437
83
542
816

5 097
64
440
80
542
807

161
53

160
53

155
53

154
51

153
50

150
50

147
50

147
49

148
48

144
47

143
46

142
46

141
44

141
44

139
44

139
42

137
41

с. Разделна
Община
Гълъбово

с. Помощник
с. Разделна

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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12.2 Икономическо развитие
12.2.1 Прогноза за икономическото развитие на община Гълъбово по икономически сектори /КИД-2008/
- Динамичен анализ на движението на дяловете (ДАДД) „Dynamic Shift-Share analysis“ за целите на
икономическата прогноза на ОУП - община Гълъбово
Приложението на ДАДД има няколко различни разновидности. В планирането тази методика се
използва като прогностичен инструмент с цел да се определи как макропрогнозите за тренда на националния растеж ще повлияят на едно суб-национално ниво, например регион, област или община.
Този метод позволява да се изследва икономическата конкурентоспособност на конкретна територия чрез използване на данни за заетите или друг показател по сектори за определен времеви период. Така, факторите, засягащи конкурентоспособността във всяка от изследваните територии /национална, районна и общинска/ са емпирично тествани за тяхната значимост.
С цел да се определи конкурентната позиция на всяка териториална суб-единица, поотделно се
прилага ДАДД (DSSA-dynamic shift-share analysis) анализ за всяка една от тях. Това позволява да се „изолира“ конкурентната позиция на всяка по-малка територия от влиянието на националния тренд и т.нар.
индустриален микс в динамиката на броя заети, който съществува за анализирания период. Отделно,
индустриалният микс се улавя в самия процес на изследване.
Техниката на анализа позволява да декомпозираме растежа на три части или компонента /фактори/: национален растеж, индустриална структура /микс/ и регионална конкуренция.
Компонентът „Национален растеж“ - N измерва нарастването на броя заети, който би възникнал, ако
всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп на изменение на броя на заетите. Неговото изчисляване има следния общ вид:
За БВП
За заети
(1) N = S [Ny * Ri]

или

където:
Ny - темпът на растеж на БВП през изследвания
период;

 Et 
Ni = ei t −1  t −1 
E 
където:
ei - заетостта в сектор i;

E t - националната заетост в края на периода;

Ri - процентът на БВП, произведен в

E t −1 - националната заетост в началото на

икономически сектор i;

периода;

Ефектът на индустриалната структура I или Si улавя влиянието на индустриалната структура на
националната икономика върху регионалната заетост или ръста на БВП. Страна с концентрация на бързо
растящи индустрии ще има позитивен ефект на индустриалната структура. Обратно, страна с концентрация на бавно растящи индустрии ще има негативен ефект на индустриалната структура върху региона.
Към настоящия етап на развитие на България редица производства отчитат бързо нарастване на
броя заети спрямо средно европейските стойности. Причините за това са няколко. Първо, редица „прохождащи“ подсектори имат изключително ниска база за сравнение и появата на всяка нова по-голяма
фирма дава осезаем ефект в общите данни за заетостта. Второ, страната ни отчита и по-високи темпове
на ръст на БВП от редица страни на ЕС (27), като причините за това са сходни.
Ефектът на индустриалната структура се представя от следното уравнение:
За БВП
За заети
(2) I = S [Ri * (Ni - Ny)]

или

където:
Ni - националният темп на растеж на индустрията
i.

 Ei t
Ei t 
Si = e t −1  t −1 − t −1 
Ei 
 Ei
където:

et −1 - местната заетост в началото на периода;
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Ny - темпът на растеж на БВП през изследвания

E t - националната заетост в края на периода;

период;

E t −1 - националната заетост в началото на

Ri - процентът на БВП, произведен в

периода;

икономически сектор i;

Si - ефекта от секторния дял;

Регионалният конкурентен ефект /РКЕ/ или Ri, измерва разликата между регионалния и националния индустриален темп на растеж. Той показва дали съответният сектор или подсектор е адаптивен
в регионален аспект. Ако след изчисляване на националния темп на растеж и на индустриалния микс
на съответния регион, той има позитивни стойности, то се предполага, че регионът/общината има някакви сравнителни предимства, които осигуряват икономически постижения, превъзхождащи националния темп на растеж в съответния подсектор и/или като цяло. Това може да се изрази чрез следното
уравнение:
За БВП
За заети
(3) РКЕ = S [Ri * (Si - Ni)]

или

 ei t
Ei t 
Ri = ei t −1  t −1 − t −1 
Ei 
 ei

където:

където:

S i - темпът на растеж на индустрията i в

Ri - ефектът от регионалния дял;

изследвания регион;

Чрез комбиниране на уравнения (1), (2) и (3) се установява общото влияние на националния
спрямо регионалния БВП, на съответния сектор и на регионалната икономика.
Следното уравнение илюстрира процедурата:
(4) Реален ръст на БВП = S [Ny * Ri] + S [Ri * (Ni - Ny)] + S [Ri * (Si - Ni)]
или:

Реалният ръст на заетостта и разпределение на влиянието в изследваната територия се
определя както следва:
(5) e t - e t −1 = Ni = ei

t −1

 ei t
 Ei t
 Et 
Ei t 
Ei t 
 t −1  + Si = e t −1  t −1 − t −1  + Ri = ei t −1  t −1 − t −1 
Ei 
Ei 
 Ei
E 
 ei

(6) e t - e t −1 = Ni + Si + Ri
Финалната процедура на формула (6) изисква да се направи верификация на получения
резултат. Той се основава на логиката, че регионалният растеж е равен на сбора от регионалния дял и
изменението, или
G (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + S (изменението/shift/)

От своя страна изменението се поделя на: Диференциален дял и Пропорционален дял
(Sd)

(Sp)

или
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G (Регионален ръст) = R (регионалния дял) + Sd + Sp (изменението/shift/)
В настоящата прогноза за нуждите на ОУП на община Гълъбово се прилага подходът, използващ
данни за брой заети лица за периода 2011-2016 г. В началото на периода влизат в сила последните
изменения в структурата на КИД-2008 (A21). С помощта на изчисляването на коефициент на локализация (LQ) на база данните за брой заети, се търси местоположението на секторите в двумерно
пространство. Целта е да се определят сектори, които притежават сравнителни предимства, базови са
за регионалната икономика на общината и са носителите на растеж, но разпределен спрямо националния импулс, секторния дял и регионалната адаптивност.
Прилаганата разновидност на ДАДД налага изчисляването на диференциален и пропорционален дял, чрез които се търси каква е степента на конкурентоспособност на секторите на регионалната
икономика.
Диференциален ефект - известен също като:
- Ефект на местния фактор;
Диференциалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която се дължи на
факта, че регионалните/локални индустрии могат да се развиват в различна степен и посока от същия
сектор в национален мащаб.
Пропорционален ефект - известен също като:
- Индустриален микс (смесен) ефект.
Пропорционалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която може да се
обясни със съединяване, смесване на икономическите дейности на региона в комбинация с общата
национална тенденция в развитието на отделните икономически сектори. Пропорционалният дял или
ефект възниква от факта, че на национално ниво някои сектори нарастват по-бързо или по-бавно от
други.
Заедно пропорционалният и диференциалният ефект формират общата промяна (Total shift). След
като се направят необходимите изчисления и анализи, се пристъпва към верификация на получените
данни. Това става чрез изчислителен метод със следния общ вид:
Категория
1

Обща заетост в региона в началото на
периода

2

Обща заетост в региона в края на периода

3

Реална промяна в заетостта /ръст/

4

Националният компонент в ръста на
заетостта

5

Обща промяна /Total shift/

6

•

Диференциален ефект

Формули на числови стойности
(-) e t −1

et
= e t - e t −1
+
t
t −1  E 

=
×
Ni
ei
(-)
 E t −1 



  E t − E t −1 

 × 100 
t −1



 E


= e t - ( e t −1 ×  

  E t − E t −1 

 × 100 
e t - e t −1 + e t −1 ×  
t −1



 E
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7

•


  E t − E t −1 
 ×100  - e t - e t −1 + e t −1 ×
e t - e t −1 ×  
t −1



 E

Пропорционален ефект


  E t − E t −1 

 × 100 
−
t
1





 E

За да е сигурен крайният резултат е необходимо сборът на категориите от 1 до 4 да бъден равен
на сбора от категориите 6 и 7, тоест на категория 5 - общата промяна (Total shift).
В настоящата прогноза се използва показателят „заети лица“ по икономически сектори на КИД2008. По дефиниция на НСИ, заети лица са:
Лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час срещу заплащане (в пари или
натура) или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест, бременност,
раждане и отглеждане на малко дете (за периода, през който получават пълния размер на възнаграждението си), неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини.
Предложената методология позволява да се извърши задълбочен разрез на секторите на икономиката на Югоизточен район от ниво 2 и на община Гълъбово.
Анализ на национално ниво и Югоизточен район:
Използването на ДАДД позволява да се установят с голяма точност постигнатите от икономическите сектори резултати по отношение на заетостта. Анализът позволява да се разкрие до каква степен
националните тенденции стимулират или забавят развитието, как се отразяват секторните изменения
на региона и накрая как самият регион се адаптира.
В национален мащаб положителен темп по отношение на броя заети имат секторите A, H, J, K, L, M, N,
Q, R и S. Всички останали сектори имат негативен темп. Това поражда и негативно национално влияние
в тези сектори.
На национално ниво най-значително е намаляването на заетите в сектор Е – „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (-30,5%), следван от сектори Р –
„Образование“ и D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.
Фигура 12.2.1.1. Темп на изменение в броя на заетите по икономически сектори в България за периода
2011-2016 г.
Темп на изменение в броя на заетите по икономически сектори в България
за периода 2011-2016 г.
50.00
40.00

36.81
31.81

30.96

30.00
20.00
10.00

%

12.95
1.34

6.55
6.45

-1.14 -0.69

0.00

-10.00

-0.88
-6.53

-6.08 -5.25

5.29
-1.65
-7.84

-20.00
-30.00

-30.46

-40.00

По данни на: НСИ
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Секторите, които почти не променят своето състояние по отношение на броя заети са A, B, C, I, O, за които се отчита темп на изменение не по-голям от 2,0%.
Таблица 12.2.1.1. Югоизточен район - Динамичен анализ на движението на дяловете на ЮИР 2011-2016 г. спрямо България 2011-2016 г.
КИД
2008

Икономически
дейност (A21)

B

1
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

C

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

А

D

E

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО

България
2011
/хиляди/
2

България
2016
/хиляди/
3

4

ЮИР
2011
/хиляди/
5

ЮИР
2016
/хиляди/
6

7

Очаквана
заетост на база
-9,37%
8

State
Growth
Effect
8а

201,0

203,7

1,34

111,0

100,0

-9,93

100,57

26,3

26,0

-1,14

10,6

10,1

-4,72

593,0

588,9

-0,69

87,1

90,1

42,9

40,1

-6,53

8,1

41,7

29,0

-30,46

Промяна
%

Промяна
%

Обща
промяна

Очаквана
промяна

Диф.
ефект

Проп.
ефект

LQ

9

10

11

12

13

-10,43

-0,59

112,50

-13

11,93

1,60

9,60

-1,00

0,50

10,48

-0,4

0,88

1,27

3,38

78,94

-8,19

11,14

86,53

4

7,59

0,50

7,9

-2,47

7,34

-0,76

0,56

7,57

0,3

0,23

0,64

5,6

6,2

10,71

5,07

-0,53

1,13

3,89

2,31

-1,18

0,70

228,7

214,8

-6,08

32,0

26,5

-17,19

28,99

-3,01

-2,49

30,06

-4

1,06

0,40

G

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

544,4

515,8

-5,25

56,5

54,6

-3,36

51,19

-5,31

3,41

53,53

1

2,34

0,34

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

173,7

196,2

12,95

20,0

21,7

8,50

18,12

-1,88

3,58

22,59

-1

4,47

0,36

I

ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО

159,2

157,8

-0,88

26,1

26,9

3,07

23,65

-2,45

3,25

25,87

1

2,22

0,56

J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

67,5

88,4

30,96

2,6

2,6

1,13

2,33

-0,24

0,27

3,37

-0,8

1,04

0,10

55,0

58,6

6,55

4,3

3,1

-29,35

3,91

-0,41

-0,86

4,60

-2

0,69

0,17

9,3

9,9

6,45

3,9

3,4

-12,74

3,55

-0,37

-0,13

4,17

-0,8

0,62

1,12

81,5

111,5

36,81

5,8

6,0

3,45

5,25

-0,55

0,75

7,93

-2

2,68

0,18

83,0

109,4

31,81

12,0

12,2

1,67

10,87

-1,13

1,33

15,82

-4

4,94

0,36

F

K
L
M
N

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

O

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

224,1

220,4

-1,65

14,36

14,38

0,09

13,01

-1,35

1,36

14,12

0,3

1,11

0,21

P

ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

187,5

172,8

-7,84

24,9

25,3

1,61

22,56

-2,34

2,74

22,95

2

0,39

0,48

153,2

161,3

5,29

19,7

21,0

6,60

17,85

-1,85

3,15

20,74

0,3

2,89

0,42

38,9

47,8

22,88

4,6

5,7

23,91

4,17

-0,43

1,53

5,65

0,05

1,48

0,39

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

54,3

64,5

18,78

4,61

4,63

0,43

4,18

-0,43

0,45

5,48

-1

1,30

0,23

2 965,2

3 016,9

1,74

453,8

442,2

-2,55

411,17

-42,66

31,08

457,86

-16

46,70

Q
R
S
Общо

По данни на: НСИ

132

Данните получени за темпа на нарастване на заетите по сектори показват, че районът има
положителен темп на нарастване в секторите C, E, H, I, J, M, N, О, P, Q, R и S. В останалите сектори темпът
е отрицателен. Този резултат показва положителен темп в 12 от общо 19 сектора по КИД-2008 и показва,
че районът следва националните тенденции в икономическо отношение. С най-значителен позитивен
темп в периода, се отличава сектор R – „Култура, спорт и развлечения“, където се отчита ръст в дела на
заетите лица с близо 24,0%.
Можем да интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи групи. Първата
група (1) обхваща секторите, в които районът следва националния тренд без оглед на това дали той е
отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които темпът на нарастване е
обратен по посока на националния, независимо от това дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) B, D, F, G, H, J, M, N, Q, R, S. Всички те следват националната тенденция в своя темп на развитие по
отношение на заетостта. Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и отрицателен
темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – H, J, M, N, Q, R, S;
(1.2.) С отрицателен – B, D, F, G;
(2.) Към втората голяма група принадлежат секторите A, C, E, I, K, L, O, P.
По отношение на заетостта на съответния сектор в района можем да поделим втората група на две
подгрупи с отрицателен и положителен темп. След като един сектор попадне в една от тези подгрупи,
то задължително националния темп е обратен по знак.
(2.1.) С положителен районен темп – C, E, I, O, P;
(2.2.) С отрицателен районен темп – A, K, L.
Интерпретация на резултатите за Югоизточен район от ниво 2:
Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите които допринасят най-много за заетостта са
от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие, който в случая е позитивен.
Следователно, в бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще бъде също позитивен, като
някои сектори ще имат и позитивен диференциален ефект. По отношение на група 1.2. можем да кажем,
че тези сектори са групата на най-бавно развиващите се за района. Те, освен че регистрират негативен
районен темп, имат и негативен национален темп. Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и
негативен пропорционален ефект, но някои от тях могат да имат положителен диференциален ефект.
Така или иначе, тяхното значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.
Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Тоест, те се
развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към първата
подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в района, но тези
сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план. Следователно, районът разполага с
някакво сравнително или конкурентно предимство, което преодолява негативната национална
тенденция. Това са секторите, които в нашия анализ осигуряват позитивния диференциален ефект
заедно с някои от подсекторите от подгрупа 1.1. На територията на района, към тази подгрупа се отнасят
сектори C, E, I, O и P .
Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които в районен план имат негативен темп, но в
национален положителен. Това са секторите, в които районът губи бързо заети, защото след като в
национален план секторът е нарастващ, то има други райони в страната, в които заетостта нараства
благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. Тези сектори могат да допринесат, както
положителен така и отрицателен диференциален и/или пропорционален ефект. На територията на
района от ниво 2 към тази подгрупа се отнасят сектори A, K и L.
12.2.2 Приложение на ДАДД спрямо броя на заети по сектори на КИД-2008 за община Гълъбово за
периода 2011-2016 г.
От данните получени за темпа на нарастване на заетостта по сектори става ясно, че община
Гълъбово има положителен темп на нарастване в секторите A, D, J, N, R, S.
Можем да интерпретираме получените данни, като ги разделим на две големи групи. Първата
група (1) обхваща секторите, в които общината следва националния тренд, без оглед на това дали той
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е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е положителен или отрицателен.
Към първата група са секторите:
(1) A, B, C, E, F, G, I, J, N, O, P, R, S. Всички те следват националната тенденция в своя темп на развитие по
отношение на заетите. Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и отрицателен
темп (1.1 и 1.2).
(1.1.) С положителен – A, J, N, R, S;
(1.2.) С отрицателен – B, C, E, F, G, I, O, P.
(2.) Към втората голяма група принадлежат – D, H, K, L, M, Q.
По отношение на заетостта на съответния сектор в общината можем да ги поделим на две подгрупи с
отрицателен и положителен темп на секторите в общината. След като един сектор попадне в една от
тези подгрупи, то задължително националния темп е обратен по знак.
(2.1.) С положителен местен темп – D;
(2.2.) С отрицателен местен темп – H, K, L, M, Q.
Интерпретация на резултатите за община Гълъбово:
Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите, които допринасят най-много за заетостта,
са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие, които в случая е позитивен. Следователно в бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще бъде също позитивен, като
някои от тях ще имат и позитивен диференциален ефект. Група 1.2. са секторите най-бавно развиващи
се на територията на общината. Те освен, че регистрират негативен общински темп, имат и негативен
национален темп. Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект,
но някои от тях могат да имат положителен диференциален ефект. Тяхното значение за регионалната
икономика в бъдеще ще намалява.
Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Те се развиват
под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към първата подгрупа (2.1.)
са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в общината, но тези сектори имат
отрицателен темп на нарастване в национален план. Следователно общината разполага с някакво
сравнително или конкурентно предимство, което преодолява негативната национална тенденция. Това
са секторите, които в нашия анализ осигуряват позитивния диференциален ефект, заедно с някои от
секторите от подгрупа 1.1. В община Гълъбово за периода 2011-2016 г. в тази група попада сектор D.
Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които в общински план имат негативен темп, но в
национален положителен. Това са секторите, в които общината губи бързо заети, защото, след като в
национален план секторът е нарастващ, то има други области и общини в страната, в които заетостта
нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. Тези сектори могат да допринесат
както положителен, така и отрицателен диференциален и/или пропорционален ефект. На територията
на общината за разглеждания период, към тази подгрупа се отнасят сектори H, K, L, M, Q.
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Таблица 12.2.2.1. Община Гълъбово - Динамичен анализ на движението на дяловете за периода 2011-2016 г. спрямо България 2011-2016 г.
КИД
2008

А
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Общо

Икономически
дейност (A21)
1
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

България
2011
/хиляди/
2

България
2016
/хиляди/
3

4

Общ.
Гълъбово
2011 /бр./
5

Общ.
Гълъбово
2016 /бр./
6

7

Очаквана
заетост
-9,79
8

State
Growth
Effect
8а

201,0
26,3
593,0

203,7

1,34

99

26,0
588,9

-1,14
-0,69

94
1 695

127

28,3

104,31

85
871

-9,6
-48,6

99,04
1785,95

42,9

40,1

-6,53

2 033

2 059

1,3

41,7

29,0

-30,46

169

145

228,7

214,8

-6,08

940

544,4

515,8

-5,25

173,7

196,2

159,2

157,8

67,5

Промяна
%

Промяна
%

Обща
промяна

Очаквана
промяна

Дифер.
ефект

Пропор.
ефект

LQ.

9

10

11

12

13

5,31

22,69

100,33

27

-3,98

12,42

5,04
90,95

-14,04
-914,95

92,93
1683,28

-8
-812

-6,12
-102,67

65,14
29,47

2142,09

109,09

-83,09

1900,31

159

-241,78

1023,05

-14,2

178,07

9,07

-33,07

117,53

27

-60,54

99,62

68

-92,8

990,44

50,44

-922,44

882,87

-815

-107,57

6,31

606

523

-13,7

638,52

32,52

-115,52

574,16

-51

-64,35

20,20

12,95

353

345

-2,3

371,94

18,94

-26,94

398,73

-54

26,78

35,04

-0,88

80

64

-20,0

84,29

4,29

-20,29

79,30

-15

-5,00

8,08

88,4

30,96

5

6

20,0

5,27

0,27

0,73

6,55

-0,5

1,28

1,35

55,0

58,6

6,55

7

5

-28,6

7,38

0,38

-2,38

7,46

-2

0,08

1,70

9,3

9,9

6,45

8

4

-50,0

8,43

0,43

-4,43

8,52

-4,5

0,09

8,05

81,5

111,5

36,81

11

10

-9,1

11,59

0,59

-1,59

15,05

-5

3,46

1,79

83,0

109,4

31,81

11

13

18,2

11,59

0,59

1,41

14,50

-1

2,91

2,37

224,1
187,5

220,4
172,8

-1,65
-7,84

10
91

8
82

-20,0
-9,9

10,54
95,88

0,54
4,88

-2,54
-13,88

9,83
83,87

-1,8
-1,9

-0,70
-12,02

0,72
9,45

153,2

161,3

5,29

142

140

-1,4

149,62

7,62

-9,62

149,51

-10

-0,11

17,29

38,9
54,3
2 965,2

47,8
64,5
3 016,9

22,88
18,78
1,74

32
15
6 401,0

42
17
4 614,0

31,3
13,3
-27,92

33,72
15,80
6 744,48

1,72
0,80
343,48

8,28
1,20
-2 130,48

39,32
17,82
6 181,85

3
-1
-1 568

5,60
2,01
-562,63

17,51
5,25

По данни на: НСИ, собствени изчисления
За нуждите на настоящата прогноза, данните за броя заети лица в някои сектори по КИД-2008 са надценени с цел постигане на по-голяма реалистичност на прогнозата с икономическата ситуация в община Гълъбово.

135

12.2.3 Прогноза за икономическата система на община Гълъбово на база ефект на мултипликатора
Въздействието на ефекта на мултипликатора и прогнозирането на растежа в един конкретен регион може да бъде изследвано чрез уравнение на мултипликатора. Мултипликаторният ефект както на
регионално, така и на градско ниво е свързан с понятията на регионалните експортни бази като първоначален източник на растежа. Тези сектори са отбелязани като експортно ориентирани или често наричани още „икономическа база“. Основно се различават по това, че се стремят по-скоро да открият и
установят онези стоки и услуги, които регионът изнася, отколкото да установят всички продукти, които
регионът произвежда със собствените си фактори и условия. Същността на експортнобазираната теория
се основава на факта, че всеки регион има два фундаментално различаващи се сектора в икономиката:
Експортно ориентирани сектори (Еех) – включват всички дейности, за които ефективното търсене е външно за региона и основната част от продукцията се изнася. Тези сектори осигуряват по-голямата
част от нетните парични потоци в региона.
Местни сектори (Еres) – включват се всички сектори, за които ефективното търсене е вътрешно
за региона. Това са производствените системи, които всекидневно обслужват потребностите на местното население.
Събрани заедно, двата типа сектори формират общата икономическа структура на региона.
Експортно ориентираните сектори са онези, които играят водеща роля при първоначалното стартиране
на икономическото развитие. Тези сектори определят нивата на абсолютните приходи в региона и предопределят успеха и стабилността на местно базираните индустрии. Те са онези сектори, които придават ефекта на измененията в националната икономика в местния регион или диференциалния ефект от
модела на ДАДД. Общото допускане може да бъде разписано така: нивото на местните икономически
дейности по отношение на заетост, приходи и др., е функция на експортно ориентираните икономически дейности. Нещо повече, ако допуснем, че тази взаимовръзка е относително стабилна за определен
период от време, т.е. пропорцията между експортно ориентираните и местно ориентираните сектори е
стабилна, то тогава е възможно да изчислим влиянието на промяната в експортно базираните сектори
върху местните сектори и следователно върху цялата икономика и да извършим прогноза.
Например: ако регион разполага с общо 100 000 души работна сила, като в експортно ориентираните сектори са заети 40 000, а в местните – 60 000, това означава, че съотношението между местни
и експортно ориентирани дейности е 1,5. С други думи, всеки две създадени допълнително работни
места в експортно ориентираните сектори, ще генерират 3 нови работни места в местните сектори. От
тази гледна точка бихме могли да изчислим общото въздействие при нарастването на експортно ориентираните сектори. Например разкриването на ново предприятие, което създава работа за 200 души, ще
създаде 300 нови работни места в местните сектори. Така общият кумулативен ефект би се равнявал на
500 нови работни места.
Уравнението на икономическия мултипликатор има следния общ вид:
E_t=1/(1-a) (E_ex )
където: Et е общата заетост
Ex – заетостта в експортно базираните сектори.
а – параметър, който определя взаимовръзката между експортно базираните и местните
икономически дейности. Например ако заетостта в местните сектори е 75%, то а ще има стойност от
0,75.
Трябва задължително да се отбележи, че мултипликаторното съотношение действа и в обратния
смисъл. Например, затварянето на предприятия в експортно ориентираните сектори задължително ще
доведе до много по-голяма загуба на работни места в местните сектори. Това пряко се отчита от пропорционалния ефект в ДАДД на община Гълъбово.
За целите на прогнозата ще определим експортно ориентираните сектори и местните сектори.
Експортно ориентирани сектори: А, В, C, D, G, I, J, K, M, R. През 2016 г. всички те обхващат 3 792 д., които
се равняват на 82,2% от всички заети (общ брой заети на местно ниво – 4 616 д.). През посочената година, нефинансовите предприятия в общината реализират нетни приходи от продажби в размер на 1 352
269 хил. лв. Следователно, на един зает в местната икономика, се падат по 293,1 хил. лв. нетни приходи
от продажби.
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Местни сектори: Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, като всички те обхващат 822 бр. заети, равняващи се на
17,8%. Коефициентът между експортно ориентираните и местните сектори е 0,217 /съотношение между
брой заети в местните сектори към брой заети в експортно ориентираните сектори/. На база горната
логика, то параметър а има стойност 0,178. За целите на анализа, за да отчетем негативните национални
трендове, ще извършим корекция на параметъра като го разделим на 3. Тъй като тази стойност представлява сегашното съотношение за периода 2011-2016 г. ще приемем, че при стойност от 0,06 той отразява реалистичния сценарий на развитие. Параметър „а“ със стойност 0,30 би представлявал оптимистичния и стойност на параметър „а“ от -0,10 би представлявал песимистичния вариант на развитие. Тази
прогноза допуска нарастване на броя на заетите в оптимистичния и в реалистичния вариант за развитие,
като се отчита, че сегашната икономическа система няма да може да реализира растеж без физическо
нарастване на броя на заетите лица.
При така поставените условия може да се извърши следната обща прогноза за броя заети за
периода до края на 2035 г.:
Таблица 12.2.3.1. Прогноза за броя на заетите за периода до края на 2035 година
КИД
2008

Икономически
дейност (A21)

Общ.
Гълъбово
2016

Оптимистичен
a = 0,30

Реалистичен
a = 0,06

Песимистичен
a = -0,10

1

2

3

4

5

А

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

127,0

181,4

135,1

115,5

B

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

85,0

121,4

90,4

77,3

C

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

871,0

1 244,3

926,6

791,8

D

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

2 059,0

2941,4

2190,4

1871,8

E

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

145,0

207,1

154,3

131,8

F

СТРОИТЕЛСТВО

68,0

97,1

72,3

61,8

G

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

523,0

747,1

556,4

475,5

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

345,0

492,9

367,0

313,6

I

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

64,0

91,4

68,1

58,2

J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

6,0

8,6

6,4

5,5

K

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

5,0

7,1

5,3

4,5

L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

4,0

5,7

4,3

3,6

M

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

10,0

14,3

10,6

9,1

N

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

13,0

18,6

13,8

11,8

O

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

8,0

11,4

8,5

7,3

P

ОБРАЗОВАНИЕ

82,0

117,1

87,2

74,5

Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА

140,0

200,0

148,9

127,3

R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

42,0

60,0

44,7

38,2

S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

17,0

24,3

18,1

15,5

4 614,0

6 591,4

4 908,5

4 194,5

По данни на: НСИ, собствени изчисления
С оглед на реалистичността на прогнозата в следващите 20 години, нека допуснем икономически растеж от 1,5 % на годишна база. При тази консервативна прогноза към 2035 г. при пропорционално
нарастване на нетните приходи от продажби, стойността би била 388,93 хил. лв. на един зает.
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Таблица 12.2.3.2. Прогноза за нетните приходи от продажби за 2035 година

Нетни приходи от продажби 2035 г. /хил. лв. /

Оптимистичен
a = 0,30

Реалистичен
a = 0,06

Песимистичен
a = -0,10

2 563 599,46

1 909 063,43

1 631 381,47

По данни на: НСИ, собствени изчисления
От данните е видно, че дори при песимистичния вариант, икономически растеж по отношение
на нетни приходи, БВП и БДС ще се реализира. Той ще произтича от все по-високите технологии, обновяването на икономическите сектори, националния растеж, както и от други фактори с външен характер.
12.3 Развитие на социалната база
Развитието на социалната база в реалистичния вариант на прогнозата ще се промени с общо
26 заети в срок до 2035 година. От друга страна в песимистичния вариант ще се наблюдава намаляване с 37 заети.
Таблица 12.3.1. Прогноза за броя на заетите за периода до края на 2035 година
КИД
2008

Икономически
дейност (A21)

Общ.
Гълъбово
2016

Оптимистичен
a = 0,30

Реалистичен
a = 0,06

Песимистичен
a = -0,10

1

2

3

4

5

E

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

145,0

207,1

154,3

131,8

P

ОБРАЗОВАНИЕ

82,0

117,1

87,2

74,5

Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА

140,0

200,0

148,9

127,3

R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

42,0

60,0

44,7

38,2

409.0

584.2

435.1

371.8

По данни на: НСИ, собствени изчисления

13 Прогноза за пространствено развитие
13.1 Основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на натоварване
Основната цел на Общия устройствен план на Община Гълъбово е да даде цялостна концепция
за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.
Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на Община
Гълъбово (с. Априлово, с. Великово, с. Главан, с. Искрица, с. Медникарово, с. Мусачево, с. Мъдрец, с.
Обручище, с. Помощник, с. Разделна), както и землището на общинския център – гр. Гълъбово.
13.1.1
Цели и задачи на ОУПО Гълъбово
Общия устройствен план на община Гълъбово има за основна цел да създаде планова основа за
нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база на специфичните за общината природни, културно-исторически
и антропогенни дадености, ресурси и характеристики.
За постигането на основната цел, ОУПО Гълъбово, на първо място, изпълнява няколко вторични
и специфични цели:
• Създава условия за подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на
обществено обслужване, обитаване, рекреация и др.;
• Създава условия за стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на
планова основа и с инструментариума на устройственото планиране;
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Осъществява баланс между частните и обществените интереси, отчитайки едновременно правото на собственост и защита на обществения интерес;
• Създава условия за опазване и ефективно използва потенциала на природните дадености и културно – историческото наследство;
• Създава условия за увеличаване на възможностите за ефективен контрол и управление на съществуващите и прогнозните урбанистични процеси от страна на администрацията и контролните
органи;
Задачите, които са поставени и намират решение в ОУПО Гълъбово са следните:
• Определя общата структура на територията, местоположението, землищните граници на
населените места и селищни образувания, отделните урбанизирани територии, земеделските и
горските територии, териториите за природозащита, територии на културно-историческото
наследство и др.
• Определя устройствения режим на отделните територии и устройствени зони, правилата и ограниченията за ползването им;
• Определя необходимите корекции на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с цел тяхното подобряване;
• Създава необходимите условия за използване на териториите държавна и общинска собственост;
• Създава необходимите условия за балансирано и устойчиво развитие на урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на екологичното равновесие и опазване на
околната среда;
• Създава необходимите условия за социализация и опазване на КИН.
13.1.2 Основно предназначение на териториите
Териториалната структура на община Гълъбово според вида на територията се дели на:
•
Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
•
Територии на транспорта;
•
Земеделски територии;
•
Горски територии;
•
Територии, заети от води и водни обекти;
•
Защитени територии;
•
Нарушени територии за възстановяване.
13.1.3 Режими на устройство
На територията на общината е въведен един режим:
•
Земеделски територии с допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) – допуска се смяна на
предназначението според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи. Разграничени са 3
вида според предназначението, за което могат да се променят тези земеделски земи:
o За преобладаващи жилищни нужди свързани с повишаването стандарта на живот и застрояването на имоти в свободно нискоетажно жилищно строителство;
o За преобладаващи чисто производствени нужди – териториите са предимно необходими за далеко перспективно развитие на минната дейност в Мини Марица Изток ЕАД ;
o За преобладаващи озеленителни нужди – за редуцирани негативното влияние на сгуроотвалите на ТЕЦ 1 върху жилищните територии на гр. Гълъбово.
13.1.4 Параметри на натоварване
Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ и те са за
основните видове устройствени зони и територии разписани в Приложение 1 към Правилата и нормативите за прилагане на ОПУО Гълъбово.
13.1.5 Баланс на територията
Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените
планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по основно предназначение,
основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в обхвата на община от проектното предвиждане.
•
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Таблица 13.1.5.1. Баланс на територията на община Гълъбово
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
I
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
площ (ха)
% от територията
1
Урбанизирани територии
1.1
Жилищни функции
1944.42
5.59
1.2
Обществено-обслужващи функции
3.32
0.01
1.3
Смесени функции
0.00
0.00
1.4
Производствени дейности
5970.84
17.16
1.5
Складови дейности *
315.52
0.91
1.6
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
4.16
0.01
Озеленяване, паркове и градини
25.99
0.07
1.7
в т.ч. гробищни паркове
25.99
0.07
1.8
Спорт и атракции
5.33
0.02
1.9
Комунално обслужване и стопанство
6.89
0.02
2
Земеделски територии
2.1
Обработваеми земи – ниви
15727.68
45.20
2.2
Обработваеми земи – трайни насаждения
331.31
0.95
2.3
Необработваеми земи **
4526.50
13.01
2.4
Земеделски територии с възможна смяна на предназначението
0.00
0.00
2.4.1. в т.ч за жилищни нужди
0.00
0.00
2.4.2. в т.ч за чисто производствени нужди
0.00
0.00
2.4.3. в т.ч за озеленителни нужди
0.00
0.00
3
Горски територии
3.1
Гори
4654.37
13.37
3.2
Горски земи
115.35
0.33
4
Водни площи ***
803.69
2.31
5
Транспорт и комуникации
197.66
0.57
6
Територии за инженерно-техническа инфраструктура
141.58
0.41
II
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
1
Опазване на културното наследство
24.96
0.07
2
Терени със специално предназначение
0.00
0.00
3
За възстановяване и рекултивация (препокриващи се)
0.00
0.00
Общо:
34799.56
100.00

ПРОЕКТ
площ (ха)

% от територията

1987.03
0.00
11.50
7074.80
0.00
33.91
131.29
56.41
0.00
0.00

5.71
0.00
0.03
20.33
0.00
0.10
0.38
0.16
0.00
0.00

14527.76
280.37
4188.67
636.83
223.02
379.09
34.72

41.75
0.81
12.04
1.83
0.64
1.09
0.10

4611.29
108.06
787.85
203.14
192.10

13.25
0.31
2.26
0.58
0.55

24.96
0.00
62.28
34799.56

0.07
0.00
0.18
100.00
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III
1

2

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (препокриващи се)
Натура 2000 - Местообитания
1.1
BG0000440 - Река Соколица (99.07% попадат в границите на общината)
1.2
BG0000427 - Река Овчарица (7.27% попадат в границите на общината)
1.3
BG0000425 - Река Съзлийка (18.58% попадат в границите на общината)
Натура 2000 - Птици
BG0002022 - Язовир Розов кладенец (100% попадат в границите на
2.1
общината)
Общо:

140.22
84.59
184.30

0.40
0.24
0.53

140.22
84.59
184.30

0.40
0.24
0.53

1284.10

3.69

1284.10

3.69

34799.56

100.00

34799.56

100.00

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО Гълъбово
* Складовите дейности намаляват поради включването им в зони ПП и преотреждането им за производствени и складови дейности;
** Земеделски територии с възможна смяна на предназначението за чисто производствени нужди - основнта част от този вид територии е предназначен за
далеко перспективно развитие на Мини Марица Изток ЕАД
*** Водни площи, транспорт и комуникации намаляват поради включването на част от тези територии в строителните граници на населени места;
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13.2 Развитие на урбанизираните територии
Преобладаващата селищна структура на община Гълъбово е компактна, която е силно повлияна
от добрите релефни дадености на територията. Основен фактор в предназначението на териториите в
общината са производствените дейности, които покриват площ от 12,54%. Налице са ключови
индустриални обекти за производство на електроенергия с национално значение, а освен тях и открити
рудници за добив на полезни изкопаеми, сгуроотвали, множество инженерни мрежи за пренос на
електроенергия и водостопански съоръжения и язовири.
Основно предизвикателство пред екипа разработващ ОУП е концесионната площ за добив на
полезни изкопаеми, която обхваща територия с площ 19021.92 ха или 54.7% от площта на общината –
всички територии северно от гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Главан и с. Помощник. Почти изцяло в тази
концесионна площ попадат землищата на селата Априлово, Обручище, Медникарово, Искрица,
Мъдрец и северната част на землището на град Гълъбово.
Екипът се е опитал да структурира производствените дейности с национално значение и да
ограничи негативните последици на местно равнище за функциите обитаване, отдих и рекреация.
Предвижданията на ОУПО Гълъбово за пространствено развитие са насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи,
отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени планове за територията на общината (такива са ПУП по отделни населени места). Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия съобразявайки
се с естествените демографски процеси, природните дадености и потенциала за развитие на туризъм и
икономика. Също така развитието се съобразява и със статута на ЗТ и 33, съгласно ЗЗТ и ЗБР.
Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с общият
устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“.
За територията на община Гълъбово има действащи кадастрални и регулационни планове, актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС).
Предвиждания на ОУПО Гълъбово за разширяване на строителните граници на населените
места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените места,
които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но са разпръснати,
самостоятелни или не са в група. Развитието на всяко землище е както следва:
• Землище на гр. Гълъбово
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на град Гълъбово се разширяват на юг и се приобщават към зона 1/Жм на базата на започнали инициативи за тяхното развитие.
Площта и тяхното разширение е както следва:
• 1/Жм = 390.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.74 ха
• 2/Жм = 115.82 ха - без промяна – кв. Мите Станев
 Формират се две чисто производствени зони - северно и западно от града на
базата на инициирани инвестиционни намерения за тези територии и се присъединяват към строителните граници на населеното място:
• 1/Пч = 9.95 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.00 ха с
включена площадка за изкупуване на метали с одобрен ПУП (имоти
18280.0.905 и 18280.76.27);
• 2/Пч = 0.78 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.71 ха,
обособена основно от площадка за изкупуване на метали с одобрен
ПУП за имот 18280.0.919:
 Образуват се три предимно производствени зони на базата на вече стартирали инвестиционни инициативи и се присъединяват към строителните граници на населеното място, както следва:
• 1/Пп = 7.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.73 ха
• 2/Пп = 27.02 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +19.17 ха
– присъединява проектната площадката за третиране на растителни
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отпадъци (имот 18280.72.4) и е обект с първостепенно общинско
значение;
• 3/Пп = 5.28 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.18 ха,
която е формирана около оборен ПУП за фотоволтаична инсталация
за имот 18280.225.5;
В землището се формират също, територии с устройствен режим за чисто
производствени и предимно производствени нужди както следва:
• 250/Пч = 279.74 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.29
ха – в зоната са обособени съществуващи сгуроотвал, части от гумено
лентов транспортьор (ГЛТ) и депо на ТЕЦ ЕЙ и ЕС Марица Изток 1
ЕООД. За нея има влязла в сила и одобрена КККР;
• 519/Пч = 6.16 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.27 ха
– обособена основно от одобрен ПУП за проектна пречиствателна
станция за отпадни води на гр. Гълъбово;
• 280/Пп = 6.87 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.77 ха
– формира се почти изцяло на базата на съществуващи територии за
производствени и складови дейности държавна собственост;
• 363/Пп = 0.06 ха - без промяна, формиран изцяло от обект със селскостопанско предназначение;
• 384/Пп = 4.52 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.48 ха
– формирана основно от стопански дворове държавна частна
собственост в непосредствена близост до града – югозападно.
Източно от гр. Гълъбово се формира смесено многофункционална зона, която се включва в строителните граници на населеното място;
• 1/Смф = 5.43 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.53 ха
– формирана от обект на НЕК ЕАД (имот 18280.0.981), и два обекта с
одобрени ПУП с обществено предназначение (имоти 18280.0.844 и
18280.0.84, разделени от 18280.0.842);
Система курортни дейности се развива западно от гр. Гълъбово в близост до
микроязовир Хайдушко кладенче на основата на вече изградени обекти в
горски територии;
• 175/Ок = 0.94 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
• 176/Ок = 0.07 ха - без увеличаване;
• 226/Ок = 0.8 ха - изцяло нова зона;
• 227/Ок = 1.23 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
• 228/Ок = 0.72 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
• 229/Ок = 0.05 ха - изцяло нова зона с изграден обект за рекреационни
дейности на територията на имота;
Зелената система за гр. Гълъбово се развива основно, чрез структурирането
на гробищните паркове - обекти с първостепенно значение, както и рекултивация на депото за битови отпадъци с приключила експлоатация:
• 395/Оз = 9.74 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.25 ха
– това се дължи поради завареното усвояването на територии за погребални цели в частни имоти и на обществени организации (западно
и източно от съществуващото гробище) и разширяване основно източно в имот общинска частна собственост за бъдещото функциониране на системата.
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503/Оз = 6.05 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.72 ха
– това се дължи поради завареното усвояването на територии за погребални цели в имоти общинска публична собственост северно от
съществуващото гробище,
• 506/Оз = 0.94 ха - изцяло нова зона за ново гробище на кв. Мите
Станев и гр. Гълъбово в имот общинска публична собственост;
• 508/Оз = 1.67 ха - изцяло нова зона за ново гробище на кв. Мите Станев и гр. Гълъбово в имоти частна собственост, които са по инвестиционни намерения на общината;
• 521/Оз = 2.87 ха - без промяна – за озеленяване и рекултивация на
бившето общинското депо за битови отпадъци;
• 678/Оз = 1.62 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.12 ха
– за стадион на с. Мусачево, който е разположен в землището на гр.
Гълъбово.
 Основните обекти на техническата инфраструктура са собственост на Напоителни системи ЕАД и са предназначени за корекцията и укрепването на речните корита на реките Сазлийка и Соколица преминаващи през землището и
предотвратяване на риска от наводнения в града и прилежащите му територии:
• 147/Терени за техническа инфраструктура = 15.06 ха - без промяна;
• 198/Терени за техническа инфраструктура = 34.9 ха - без промяна;
• 301/Терени за техническа инфраструктура = 21.49 ха - без промяна;
• 390/Терени за техническа инфраструктура = 4.49 ха - без промяна;
• 517/Терени за техническа инфраструктура = 17.37 ха - без промяна;
• 525/Терени за техническа инфраструктура = 3.91 ха - без промяна;
Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват поради описаните по-горе дейности,
като освен това се въвежда режим на земеделски земи с възможна промяна
на предназначението за три основни дейности:
• Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто
производствени нужди при далеко перспективното развитие на
миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-север“ на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището
на гр. Гълъбово;
o 101/ЗЗдоп - Пч = 16.59 ха - изцяло нова зона за изместване
коритото на река Сазлийка, изместване на автомобилно трасе
и ЖП трасе и развитие миннодобивната дейност;
o 107/ЗЗдоп - Пч = 12.98 ха - изцяло нова зона за развитие миннодобивната дейност;
o 108/ЗЗдоп - Пч = 31.86 ха - изцяло нова зона за развитие миннодобивната дейност;
• Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за озеленяване паркове и градини северно общинския център:
o 249/ЗЗдоп - Оз = 34.72 ха - изцяло нова зона за минимизиране
негативното въздействие на сгуроотвал, депо и ГЛТ върху
жилищните територии на гр. Гълъбово;
• Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
o 300/ЗЗдоп - Жм = 13.85 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск от наводнения от р
Сазлийка;
•

o
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388/ЗЗдоп - Жм = 6.10 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск от наводнения от р
Сазлийка;
391/ЗЗдоп - Жм = 6.03 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск от наводнения от р
Сазлийка;
393/ЗЗдоп - Жм = 3.74 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск от наводнения от р
Сазлийка;
499/ЗЗдоп - Жм = 1.97 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди на кв. Мите Станев, извън териториите в риск
от наводнения от р Сазлийка;
511/ЗЗдоп - Жм = 19.51 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди, извън териториите в риск от наводнения от р
Сазлийка;
613/ЗЗдоп - Жм = 25.53 ха - изцяло нова зона при необходимост от реализирани на инвестиционни намерения за жилищни нужди на кв. Мите Станев, извън териториите в риск
от наводнения от р Сазлийка;

Горски територии
 Горските територии намаляват с обособяването на територии за курортни
дейности с вече изградени обекти на тях (175, 227, 228 , 229) с обща площ от
2.94 ха.
Землище на с. Априлово
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на село Априлово не се променят:
• 1/Жм = 126.7 ха - без промяна в площта;
 Образува се предимно производствена зона западно от селото на базата на
съществуващи производствени имоти:
• 1/Пп = 16.24 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.81
 Формира се предимно производствена територия с устройствен режим обособена основно от рибарници до язовирната стена микроязовира:
• 46/Пп = 8.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.33
 Развитието на зелената система се характеризира с обособяването на
гробищните паркове, рекултивация на излезли от експлоатация депа за
отпадъци. Система спорт е разположение в рамките на населеното място, а
за всички останали:
• 1/Оз = 0.1 ха - без промяна в площта част от съществуващото гробище
на селото, което в основната си част е в строителните граници на
населеното място. Тази зона се включва също в строителните граници
на селото;
• 55/Оз = 0.38 ха - изцяло нова територия с устройствен режим за озеленяване, паркове и градини за ново гробище на селото;
• 93/Оз = 0.06 ха - без промяна на площта за рекултивация и
озеленяване на излезли от експлоатация депа за битови отпадъци;
• 95/Оз = 0.2 ха - без промяна на площта за рекултивация и
озеленяване на излезли от експлоатация депа за битови отпадъци;
o

•
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Формира се зона за вилен отдих на базата на съществуващи имоти с подобно
предназначение западно от селото в близост до микроязовира на селото:
• 39/Ов = 0.7 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.46
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формират две зони със земеделски земи с допустима
промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 57/ЗЗдоп - Жм = 4.96 ха - изцяло нова зона – североизточно;
• 75/ЗЗдоп - Жм = 4.27 ха - изцяло нова зона – източно;
o Горски територии
 Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Великово
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на село Великово не се променят:
• 1/Жм = 109.65 ха - без промяна в площта;
 Съществуващите селскостопански постройки на селото се обособяват в предимно производствена зона и се включват в строителните граници на населеното място:
• 1/Пп = 18.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +14.78 ха
 Система озеленяване се формира от запазване на съществуващото гробище
северозападно от селото, както и формиране на терен спортни дейности
западно:
• 63/Оз = 2.02 ха - без промяна в площта на съществуващото гробище;
• 81/Оз = 1.16 ха - изцяло нова зона и за спортен терен;
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формират две зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 79-1/ЗЗдоп - Жм = 14.69 ха - изцяло нова зона;
o Горски територии
 Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Главан
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на селото се разширяват на запад с включването на
имоти със застрояване и включване в строителните граници на населеното
място:
• 1/Жм = 258.6 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.23 ха
 Обособяват се три предимно производствени зони на базата на
съществуващи имоти със производствени и складови дейности:
• 1/Пп = 10.75 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.06 ха
• 2/Пп = 10.23 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.59 ха
• 3/Пп = 10.71 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.44 ха
 За развитието на минните дейности на Рудник „Трояново-3“ към Мини
Марица Изток ЕАД се обособят следните територии с устройствен режим за
чисто производствени зони дейности за добив на полезни изкопаеми и
изграждани на инфраструктурни обекти свързани с дейностите на мината:
• 739/Пч = 2.96 ха - без промяна на площта;
• 770/Пч = 7.29 ха - изцяло нова зона на площта;
• 771/Пч = 17.18 ха - без промяна на площта;
• 774/Пп = 0.25 ха - без промяна на площта;


•

•
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793/Пч = 332.77 ха - изцяло нова зона на площта;
794/Пч = 161.46 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +13.36
ха;
• 810/Пч = 906.42 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +49.38
ха;
 Обособяват се редица територии с устройствен режим за предимно производствени зони фокусирани основно за:
• 819/Пп = 1.41 ха - без промяна на площта – съществуващи овцеферми;
• 825/Пп = 1.59 ха - без промяна на площта – съществуващи овцеферми;
• 843/Пп = 0.38 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.19 ха
– територии свързани с разработването на полезни изкопаеми;
• 855/Пп = 2.73 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.74 ха
– имоти държавна собственост за селскостопански и складови дейности;
• 870/Пп = 1.59 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.20 ха;
• 889/Пп = 2.4 ха - изцяло нова зона предназначена за разполагане на
ветрогенератори за производство на електроенергия;
 Развитието на зелената система се осъществява, чрез разширяване на съществуващите гробища на селото с +2.53 ха и включването им в строителните
граници на селото:
• 1/Оз = 1.81 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.87 ха;
• 2/Оз = 4.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.67 ха;
 Формират се следните територии с устройствен режим за озеленяване
паркове и градини и дейностите за които се използват са:
• 742/Оз = 0.08 ха - без промяна на площта - дерета;
• 777/Оз = 0.41 ха - без промяна на площта - дерета;
• 807/Оз = 0.86 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
• 823/Оз = 0.17 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
• 824/Оз = 0.42 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
• 852/Оз = 0.02 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
• 853/Оз = 0.08 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
• 891/Оз = 0.01 ха - без промяна на площта - за рекултивация на
изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
• 892/Оз = 0.02 ха - без промяна на площта - за рекултивация на
изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
 Формира се зона за курортни дейности на базата на изградени курортни
дейности;
• 927/Ок = 28.94 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +25.05
ха;
Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формират три зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 817/ЗЗдоп - Жм = 10.98 ха - изцяло нова зона;
•
•

o
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• 821/ЗЗдоп - Жм = 6.68 ха - изцяло нова зона;
• 851/ЗЗдоп - Жм = 4.03 ха - изцяло нова зона;
 Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто производствени нужди при развитие на миннодобивната дейност на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност Рудник „Трояново-3“
на територията на землище Главан;
• 773/ЗЗдоп - Пч = 111.28 ха - изцяло нова зона;
o Горски територии
 Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Искрица
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на село Искрица не се променят:
• 1/Жм = 54.65 ха - без промяна на площта;
 Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди :
• 264/Пч = 345.29 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.94
ха - за развитието на миннодобивната дейност на Рудник „Трояново1“ на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището на с. Искрица;
• 646/Пч = 90.61 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.58 ха
– част от насипище „Медникарово“, попадащо в землището на село
Искрица
• 733/Пч = 43.32 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.13 ха
- за развитието на миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-3“
на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност
землището на с. Искрица;
• 734/Пч = 5.98 ха - без промяна на площта - за развитието на
миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-3“ на Мини Марица
Изток ЕАД на територията на общината и в частност землището на с.
Искрица;
• 736/Пч = 2.42 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.95 ха
- за развитието на миннодобивната дейност на Рудник „Трояново-3“
на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност
землището на с. Искрица;
 Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
• 440/Пп = 0.74 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.05 ха
- територии свързани с разработването на полезни изкопаеми;
• 451/Пп = 9.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.4 ха –
обособяване на зона на съществуващите стопански дворове на селото – североизточно от него;
• 452/Пп = 0.43 ха - без промяна на площта – държавна частна собственост за стопански дворове;
• 577/Пп = 0.31 ха - без промяна на площта – държавна частна собственост за стопански дворове;
 Формират се следните територии с устройствен режим за озеленяване паркове и градини и дейностите за които се използват са:
• 337/Оз = 4.19 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.49 ха
– разширяване на съществуващото гробище на селото изток;
• 576/Оз = 1.14 ха - без промяна на площта - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
 Територии за техническа инфраструктура
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700/Терени за техническа инфраструктура = 12.26 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +0.15 ха – за заливната зона на яз.
Червена река и прилежащите инженерни мрежи и обекти;
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 578/ЗЗдоп - Жм = 3.69 ха - изцяло нова зона;
 Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто производствени нужди при развитие на миннодобивната дейност на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност Рудник „Трояново-3“
на територията на землище Искрица;
• 732/ЗЗдоп - Пч = 18.21 ха - изцяло нова зона в най-южната част на
землището;
• 735/ЗЗдоп - Пч = 11.56 ха - изцяло нова зона в най-южната част на
землището;
o Горски територии
 Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Медникарово
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на село Искрица не се променят. Формира се една
устройствена зона, за жилищно малоетажно строителство:
• 1/Жм = 174.79 ха - без промяна на площта;
 Обособяват се три предимно производствени зони на базата на съществуващи имоти за складови дейности източно и западно от селото:
• 1/Пп = 2.40 ха - без промяна на площта;
• 2/Пп = 5.14 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.85 ха;
• 3/Пп = 5.20 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.54 ха;
 Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
• 263/Пч = 526.95 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.8 ха
- Рудник „Трояново-1“;
• 330/Пч = 44.14 ха - без промяна на площта – промишлена площадка
на Рудник „Трояново-3“;
• 335/Пч = 118.34 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.72
ха – площадка на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД;
• 336/Пч = 21.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.26 ха
– площадка на завод „Кнауф“;
• 419/Пч = 4.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.6 ха –
формирана на базата на имот с одобрен ПУП (47603.11.3);
• 430/Пч = 10.13 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.92 ха
- гумено лентов транспортьор (ГЛТ) от Рудник „Трояново-1“ до насипище „Медникарово“
• 571/Пч = 127.27 ха - увеличаване в неурбанизирани територии
+11.08 ха - насипище „Медникарово“;
• 694/Пч = 24.83 ха - изцяло нова зона - Рудник „Трояново-3“ и изграждане на мрежи и съоръжения свързани с дейностите на минната дейност;
• 731/Пч = 894.33 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +72.18
ха - Рудник „Трояново-3“ и изграждане на мрежи и съоръжения
свързани с дейностите на минната дейност;
•

•
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Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
• 425/Пп = 5.59 ха - без промяна на площта – за складови дейности и
паркинг на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД; с одобрен ПУП
(47603.12.1; 47603.12.2; 47603.12.21; 47603.12.22; 47603.12.34;
47603.12.35);
• 554/Пп = 42.42 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +14.92
ха – за корекция на речното корито - задължение по ПУРБ - БДИБР
 Територии с устройствен режим за смесено многофункционална зона:
• 568/Смф = 2.07 ха - без промяна на площта - обществено и делово
обслужване и паркинг ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД;
 Устройствена зона за озеленяване, паркове и градини:
• 1/Оз = 1.78 ха - изцяло нова зона – за разполагане на спортен обект
на селото върху територия общинска публична собственост;
 Територии с устройствен режим за озеленяване, паркове и градини:
• 414/Оз = 8.51 ха - без промяна на площта – за рекултивация на изведено от експлоатация площадка за минно добивна дейност;
• 416/Оз = 47.61 ха - без промяна на площта – за рекултивация на изведено от експлоатация площадка за минно добивна дейност;
• 565/Оз = 11.09 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.97 ха
– разширяване на съществуващото гробище на селото на запад;
 Основни обекти на техническата инфраструктура:
• 333/Терени за техническа инфраструктура = 1.43 ха - без промяна на
площта – територии за водостопански и хидромелиоративни съоръжения;
• 428/Терени за техническа инфраструктура = 4.74 ха - без промяна на
площта – за гумено лентов транспортьор (ГЛТ) от ТЕЦ „Контур Глобал
Марица Изток 3“ АД до Насипище „Медникарово“;
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формират две зони със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 558/ЗЗдоп - Жм = 2.32 ха - изцяло нова зона - северозападно;
• 560/ЗЗдоп - Жм = 4.44 ха - изцяло нова зона - северозападно;
o Горски територии
 Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Мусачево
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на селото се разширяват на изток с присъединяването
на имоти в близост до речното корито и се включват в строителните граници:
• 1/Жм = 71.75 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.12 ха;
 Производствените територии се обособяват в зона предимно производствени дейности и се присъединяват към строителните граници на селото:
• 1/Пп = 4.58 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.27 ха;
 Разширява се съществуващото гробище на селото на запад и се включва в
строителните граници на селото:
• 1/Оз = 0.31 ха - изцяло нова зона;
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:


•
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• 676/ЗЗдоп - Жм = 6.81 ха - изцяло нова зона;
o Горски територии
 Горските територии запазват площта си.
Землище на с. Мъдрец
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на село Мъдрец не се променят. Формира се една
устройствена зона, за жилищно малоетажно строителство:
• 1/Жм = 150.15 ха - без промяна на площта;
 Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти за складови дейности на селското стопанство източно от селото
и се включва в строителните граници:
• 1/Пп = 4.2 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.98 ха;
 Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
• 267/Пч = 183.44 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +15.79
ха – съществуваща зона с одобрен ПУП на Рудник „Трояново-1“
• 268/Пч = 47.03 ха - изцяло нова зона с ПУП в процедура на одобрение
за Рудник „Трояново-1“. Зоната обхваща частично горски територии
от имот 49535.239.1 с обща площ от 7.30 ха;
 Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
• 341/Пп = 1.04 ха - без промяна на площта – стопански дворове държавна частна собственост;
• 465/Пп = 1.47 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.36 ха
– стопански дворове държавна частна собственост;
• 594/Пп = 1.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.25 ха
– стопански дворове държавна частна собственост;
• 602/Пп = 0.92 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.43 ха
– стопански дворове държавна частна собственост;
 Формира се една смесено многофункционална устройствена зона западно от
населеното място. Зоната е пресечната точка на два пътя от републиканската
пътна мрежа второкласен път II-55 и третокласен III-5504:
• 1/Смф = 4.00 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.13 ха
– формира се на базата на имот с одобрен ПУП за имот 49535.0.654 и
наличие на стопански дворове - държавна частна собственост;
 Територии с устройствен режим за курорт и допълващите го дейности:
• 355/Ок = 0.45 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.42 ха
– формира се от две хижи и прилежащите им имоти;
 Система озеленяване се развива чрез ситуиране на гробищните паркове и
ситуиране на спортни терени;
• 585/Оз = 1.52 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.6 ха –
съществуващото гробище се разширява на запад;
• 654/Оз = 0.52 ха - без промяна на площта на второто съществуващо
гробище в близост до язовира;
• 655/Оз = 3.89 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.55 ха
– източно от селото;
 Основни обекти на техническата инфраструктура:
• 657/Терени за техническа инфраструктура = 1.64 ха - без промяна на
площта – за водостопански обекти и водоизточник на ВиК оператор;
o Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формира една зона със земеделски земи с допустима промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
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• 468/ЗЗдоп - Жм = 27.30 ха - изцяло нова зона североизточно;
o Горски територии
• Горските територии намаляват площта си с разработването на Рудник
„Трояново-1“ с обща площ от 7.30 ха и обособяване на зона за
туристически хижи с 0.17 ха.
Землище на с. Обручище
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на село Обручище се разширяват южно и западно с
включването в регулация на имоти със сменено предназначение за жилищни
функции за формиране компактни зони за жилищно малоетажно
строителство:
• 1/Жм = 8.47 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +7.82 ха –
формиране на зона в най-западната част на селото;
• 2/Жм = 7.28 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.85 ха –
формиране на зона в западната част на селото;
• 3/Жм = 154.06 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.07 ха
– северната част от селото;
• 4/Жм = 132.14 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.69 ха
– южната част от селото с разширяване на запад и югоизток;
• 5/Жм = 9.02 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.36 ха –
формиране на зона в най-южната част на селото;
 Устройствена зона за чисто производствени нужди:
• 1/Пч = 3.76 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.96 ха –
формира се в най-западната чат от селото и се характеризира с
обекти за поддръжка и експлоатация на язовира и довеждаща
инфраструктура за ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД
 Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
• 155/Пч = 14.85 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.03 ха
• 161/Пч = 118.38 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +22.92
ха, за транспортно комуникационни обекти обслужващите минната
дейности и ТЕЦ-овете обекти, инженерни мрежи, включително депо
и площадка за третиране на строителни отпадъци и площадка за
растителни отпадъци и площадка за претоварване на битови отпадъци към регионално депо;
• 205/Пч = 48.13 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.8 ха
– прилежащи територии на ТЕЦ включващ имоти с предназначение
за производство на електроенергия, включително и имот с одобрен
ПУП за завод за гипсови плоскости (53134.1.129).
• 214/Пч = 287.47 ха - без промяна на площта - Рудник „Трояново-1“;
• 251/Пч = 28.59 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.92 ха
– за съществуващ гумено лентов транспортьор и сгуроотвал на ТЕЦ
„ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД;
• 252/Пч = 57.28 ха - без промяна на площта за съществуващите
площадки на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД;
• 253/Пч = 87.20 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.6 ха
– за площадка на изградената брикетна фабрика на „Брикел“ ЕАД;
• 262/Пч = 1.49 ха - без промяна на площта - Рудник „Трояново-1“;
• 309/Пч = 5.04 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.76 ха
– основно от имоти свързани с производство на електроенергия;
• 329/Пч = 7.64 ха - без промяна на площта - Рудник „Трояново-1“;
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685/Пч = 756.06 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +15.81
ха за сгуроотвал, гумено лентов транспортьор (ГЛТ), административна сграда и депо на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ ЕООД;
• 792/Пч = 756.76 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +3.22
ха за Рудник „Трояново-3“ с влязъл в сила СПУП;
 Територии с устройствен режим за предимно производствени нужди:
• 163/Пп = 0.28 ха - без промяна на площта – терен за производство на
електроенергия;
• 206/Пп = 8.10 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +7.7 ха –
за фотоволтаична инсталация с одобрен ПУП за имот 53134.21.12;
• 310/Пп = 15.07 ха - без промяна на площта – за производство на електроенергия;
• 311/Пп = 1.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.74 ха
– складова база;
• 536/Пп = 13.57 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +2.03 ха
– за стопански дворове на с. Обручище;
Развитието на зелената система на с. Обручище се състои в:
 1/Оз = 8.19 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +5.62 ха – разширяване на съществуващото гробище за изток и включването в строителните
граници на населеното място;
 317/Оз = 0.17 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.02 ха - за рекултивация на изведено от експлоатация депо за битови отпадъци;
 532/Оз = 2.11 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +1.00 ха – разширяване на съществуващо гробище на изток в имот публична общинска
собственост;
Основни обекти на техническата инфраструктура:
 203/Терени за техническа инфраструктура = 2.25 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.09 ха – за укрепване на речни корита на река
Сазлийка;
 406/Терени за техническа инфраструктура = 9.90 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +7.59 ха – за обекти собственост на НЕК ЕАД – канал открит р. Соколица, път водохващане на р. Соколица, кантон р. Соколица;
 528/Терени за техническа инфраструктура = 26.91 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +18.97 ха – за контрадига, преливник и канал
собственост на НЕК ЕАД за яз. Розов Кладенец;
 549/Терени за техническа инфраструктура = 22.27 ха - увеличаване в
неурбанизирани територии +21.57 ха - за корекция на речното корито на р.
Соколица в изпълнение на задължение по ПУРБ – БДИБР;
Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формират четири зони със земеделски земи с допустима
промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 408/ЗЗдоп - Жм = 5.80 ха - изцяло нова зона - източно;
• 409/ЗЗдоп - Жм = 20.71 ха - изцяло нова зона - североизточно;
• 410/ЗЗдоп - Жм = 16.22 ха - изцяло нова зона - североизточно;
• 544/ЗЗдоп - Жм = 6.45 ха - изцяло нова зона - южно;
 Земеделски земи с възможна промяна на предназначението за чисто производствени нужди при развитие на миннодобивната дейност на Мини Марица Изток ЕАД на територията на общината и в частност Рудник „ТрояновоСевер“ и за територии с вече изградена инфраструктура, автомобилен и ЖП
транспорт:
•

o

o

o
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109/ЗЗдоп - Пч = 114.37 ха - изцяло нова зона – проектен Рудник
„Трояново-Север“ за далеко перспективното развитие на Мини Марица Изток ЕАД
• 208/ЗЗдоп - Пч = 19.75 ха - изцяло нова зона – поради инициирани
дейности по ситуиране на обекти от първостепенно значение за общината и ситуиране на бъдещи инвестиционни намерения;
• 209/ЗЗдоп - Пч = 16.03 ха - изцяло нова зона – поради инициирани
дейности по ситуиране на обекти от първостепенно значение за общината и ситуиране на бъдещи инвестиционни намерения;
• 318/ЗЗдоп - Пч = 26.33 ха - изцяло нова зона;
o Горски територии
 Горските територии намаляват площта си с разработването на Рудник „Трояново-3“ с обща площ от 3.22ха, част от имот 53134.258.1, за които има влязъл
в сила СПУП и при обособяването на зона 253/Пч намаляват с 0,95 ха.
Землище на с. Помощник
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на селото се разширяват южно и северно с включването в регулация на имоти със сменено предназначение за жилищни функции за формиране компактни зони за жилищно малоетажно строителство:
• 1/Жм = 8.19 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +4.05 ха;
• 2/Жм = 67.06 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +6.66 ха;
 Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти за складови дейности на селското стопанство западно от селото
и се включва в строителните граници:
• 1/Пп = 23.81 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +17.72 ха;
 Територии с устройствен режим за чисто производствени нужди:
• 830/Пч = 393.14 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.13
ха – за развитието на Рудник „Трояново-3“ в землището на селото, за
който има влязъл в сила СПУП;
 Развитието на зелената система в землището на селото се състои в:
• 1/Оз = 1.61 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.12 ха –
за спортен терен със съществуващо футболно игрище, което се присъединява към строителните граници на населеното място;
• 866/Оз = 1.28 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.46 ха
– разширява се съществуващото гробище на селото на изток;
o Земеделски територии
• Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи;
o Горски територии
• Горските територии намаляват с отреждане на имоти за техническа
инфраструктура на електропроводи с 0.08 ха;
Землище на с. Разделна
o Урбанизирани територии
 Жилищните територии на селото не се променят:
• 1/Жм = 149.37 ха - без промяна;
 Обособява се една предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти за складови дейности на селското стопанство западно от селото
и се включва в строителните граници:
• 1/Пп = 10.33 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +9.72 ха;
 Развитието на зелената система в землището на селото се състои в;
•

•

•
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1/Оз = 1.71 ха - изцяло нова зона - разширяване на съществуващото
гробище на запад и присъединяване към строителните граници на
населеното място
• 112/Оз = 0.96 ха - увеличаване в неурбанизирани територии +0.76 ха
– обособяване спортен и рекултивация на излязло от експлоатация
депо за битови отпадъци;
Земеделски територии
 Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а с цел позициониране на евентуални инвестиционни намерения свързани с жилищно
строителство се формират четири зони със земеделски земи с допустима
промяна на предназначението за жилищно малоетажно строителство:
• 111/ЗЗдоп - Жм = 6.93 ха - изцяло нова зона;
територии
• Горските територии не променят площта си.
•

o

o

13.3 Алтернативи на проекта за ОУПО Гълъбово
При разработването на плана бе предложен алтернативен вариант на проекта с увеличение на
територията на редица населени места (по-долу), но след съобразяване с икономическите, екологични
възможности на общината и демографските процеси, тези решения се отхвърлят като алтернатива на
проекта за ОУПО. Тези отхвърлени алтернативни решения са както следва:
• Землище на гр. Гълъбово
o 247/ЗЗдоп северно - отпаднали поради риска от наводнения;
o 389/ЗЗдоп южно – отпаднали поради риска от наводнения;
o 512/ЗЗдоп южно – отпаднали поради риска от наводнения;
• Землище на с. Априлово
o 91/Оз – разширяване на гробището южно от селото в посочената зона бе отхвърлено
поради частната собственост на имоти, наличието на газопровод в непосредствена
близост;
• Землище на с. Великово
o 66/ЗЗдоп – отпаднало поради неподходящи релефни дадености и наличие на важни
водостопански обекти на ВиК оператора;
• Землище на с. Главан
o 849/Пп – отпаднала по неподходящ релеф и липса на икономическа обоснованост;
• Землище на с. Искрица
o 451/Пп – отпаднало присъединяване на зоната в строителните граници на селото
поради риска от наводнения и отдалечеността с разделянето, чрез речното корито;
o 574/ЗЗдоп западно – отпаднала поради риск от наводнения и голямата гъстота на
обекти на недвижимите културни ценности;
• Землище на с. Медникарово
o 557/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
o 559/ЗЗдоп - отпаднала поради липса на икономическа обоснованост;
• Землище на с. Мусачево
o 722/Пп - отпаднала поради риска от наводнения и катастрофална вълна;
• Землище на с. Мъдрец
o 589/ЗЗдоп източно – отпаднало поради наличието на водоизточници на селото;
o 460/ЗЗдоп северно – отпаднало поради попадане в обсега на селскостопанското летище северозападно от селото, както и поради риска от наводнения и катастрофална
вълна;
• Землище на с. Обручище
o 402/Жм - развитие на селището в западна посока се отхвърли поради високия риск
от наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;
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404/Жм - развитие на селище в западна посока се отхвърли поради високия риск от
наводнения, включително и катастрофална вълна от яз. Йовина река;
o 546/ЗЗдоп – развитието на селото в части от тази зона бе отхвърлено поради,
непосредствената си близост с гробището и необходимостта от дистанция от него;
Землище на с. Помощник
o 866/ЗЗдоп – допълнителното развитие на селото в северна посока се отхвърли
поради разположението в дере и близостта с гробището на селото;
Землище на с. Разделна
o 167/ЗЗдоп - допълнителното развитие на селото в източна посока, бе отхвърлено
поради липса на икономическа целесъобразност;
o

•
•

Номер на зона

Площ имот (ха)

Необработваеми земи

18280.0.290

NO

0.90

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Комунално обслужване и стопанство

18280.0.373

NO

2.87

Оз

521

гр. ГЪЛЪБОВО

Спорт и атракции

18280.0.713

NO

1.50

Оз

678

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи

18280.0.715

NO

0.12

Оз

678

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи

18280.0.723

YES

0.45

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Озеленяване, паркове и градини

18280.0.792

NO

3.50

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Озеленяване, паркове и градини

18280.0.869

NO

3.33

Оз

503

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи

18280.0.909

NO

0.94

Оз

506

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.1

NO

0.85

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.2

NO

0.60

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.3

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.4

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.6

NO

0.70

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.7

NO

0.70

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.8

NO

0.80

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.9

NO

1.43

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.10

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

Вид на
териториите

Част от имот

гр. ГЪЛЪБОВО

Землище

Имот по КВС

Територии с
общо
предназначение

13.4 Развитие на зелената система
В прогнозата за развитие на зелената система на Община Гълъбово се решават три от най-важните
проблеми за развитието на населените места – обособяване на спортни зони, увеличаване на гробищните паркове и рекултивация на закрити депа за битови отпадъци, мини и кариери с изтичаща концесия
в прогнозния срок на настоящата разработка или с изчерпани запаси.
Във всички население места, където това е възможно се разширяват гробищните паркове въпреки, че всички те отговарят на минималните изисквания за площ на жител от населеното място по Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Мотивацията за развитие на този вид територии е както следва – застаряване на населението, висок
отрицателен механичен прираст, но в крайна сметка погребване на хората по родните им населени места, необходимост от разграничаване на парковете по вероизповедание и неуредени права на собственост.
Необходимостта от рекултивация е мотивирана от съществуването на територии за депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията за подобен тип дейност и необходимостта от намаляване на вредните екологични последствия за околната среда и прилежащите водостопански обекти.
Таблица 13.4.1. Списък на имоти попадащи в нови зони за озеленяване в Община Гълъбово
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гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.11

NO

0.55

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.12

NO

0.37

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.13

NO

0.35

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.15

NO

1.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.16

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.17

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.18

NO

0.80

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.19

NO

0.45

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.20

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.21

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.22

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.23

NO

0.95

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.74.24

NO

0.95

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.1

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.2

NO

0.10

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.3

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.4

NO

0.34

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.5

NO

0.12

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.6

NO

0.10

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.7

NO

0.10

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.8

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.9

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.10

NO

0.18

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.11

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.12

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.13

NO

1.42

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.14

NO

0.25

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.15

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.16

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.17

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.75.18

NO

0.52

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.1

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.2

NO

0.50

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.3

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.4

NO

0.21

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.5

NO

1.00

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.6

NO

1.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.7

NO

0.53

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.8

NO

0.87

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.9

NO

0.52

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.10

NO

0.57

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.11

NO

0.35

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.12

NO

0.30

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.13

NO

1.37

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.14

NO

0.43

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.15

NO

0.80

ЗЗдоп - Оз

249
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гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.16

NO

0.84

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.17

NO

0.60

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.18

NO

0.40

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.19

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.20

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.21

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.22

NO

0.15

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.23

NO

0.32

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.24

NO

0.45

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.76.25

NO

0.20

ЗЗдоп - Оз

249

гр. ГЪЛЪБОВО

Необработваеми земи

18280.213.23

NO

1.91

Оз

503

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.216.10

NO

0.80

Оз

508

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.216.11

NO

0.87

Оз

508

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.7

NO

0.10

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.8

NO

0.10

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.9

NO

0.90

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.227.10

NO

0.79

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Земеделски територии

18280.228.32

NO

3.91

Оз

395

гр. ГЪЛЪБОВО

Горски територии

18280.281.4

NO

0.81

Оз

503

с. АПРИЛОВО

Озеленяване, паркове и градини

00552.0.204

NO

0.10

Оз

1/Оз

с. АПРИЛОВО

Необработваеми земи

00552.0.433

NO

0.38

Оз

55

с. АПРИЛОВО

Комунално обслужване и стопанство

00552.0.444

NO

0.06

Оз

93

с. АПРИЛОВО

Комунално обслужване и стопанство

00552.0.445

NO

0.20

Оз

95

с. ВЕЛИКОВО

Озеленяване, паркове и градини

10416.0.82

NO

2.02

Оз

63

с. ВЕЛИКОВО

Необработваеми земи

10416.0.110

NO

1.16

Оз

81

с. ГЛАВАН

Производствени дейности

14951.0.88

NO

0.08

Оз

742

с. ГЛАВАН

Производствени дейности

14951.0.125

NO

0.41

Оз

777

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.0.574

NO

0.10

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.0.575

NO

0.68

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.0.576

YES

0.54

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.0.577

YES

0.35

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Озеленяване, паркове и градини

14951.0.578

NO

2.33

Оз

2/Оз

с. ГЛАВАН

Озеленяване, паркове и градини

14951.1.35

NO

0.95

Оз

1/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.1.36

NO

0.04

Оз

1/Оз

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.1.37

YES

0.07

Оз

1/Оз

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.446

NO

0.86

Оз

807

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.461

NO

0.42

Оз

824

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.478

NO

0.01

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.479

NO

0.01

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.480

NO

0.01

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.481

NO

0.04

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.482

NO

0.01

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.483

NO

0.04

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.484

NO

0.02

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.485

NO

0.03

Оз

823

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.608

NO

0.07

Оз

853

158

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.609

NO

0.01

Оз

853

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.867

NO

0.01

Оз

891

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.876

NO

0.01

Оз

852

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.877

NO

0.01

Оз

852

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.1.878

NO

0.01

Оз

852

с. ГЛАВАН

Необработваеми земи

14951.2.50

NO

0.75

Оз

1/Оз

с. ГЛАВАН

Комунално обслужване и стопанство

14951.2.308

NO

0.02

Оз

892

с. ИСКРИЦА

Необработваеми земи

32857.0.96

NO

0.21

Оз

337

с. ИСКРИЦА

Озеленяване, паркове и градини

32857.0.100

NO

1.70

Оз

337

с. ИСКРИЦА

Необработваеми земи

32857.0.101

NO

2.28

Оз

337

с. ИСКРИЦА

Комунално обслужване и стопанство

32857.0.299

NO

1.14

Оз

576

с. МЕДНИКАРОВО

Необработваеми земи

47603.0.173

NO

4.97

Оз

565

с. МЕДНИКАРОВО

Озеленяване, паркове и градини

47603.0.174

NO

3.09

Оз

565

с. МЕДНИКАРОВО

Озеленяване, паркове и градини

47603.0.175

NO

3.02

Оз

565

с. МЕДНИКАРОВО

Необработваеми земи

47603.0.327

NO

1.78

Оз

1/Оз

с. МЕДНИКАРОВО

Производствени дейности

47603.0.451

NO

47.61

Оз

416

с. МЕДНИКАРОВО

Производствени дейности

47603.0.467

NO

8.51

Оз

414

с. МУСАЧЕВО

Земеделски територии

49391.6.7

NO

0.29

Оз

1/Оз

с. МУСАЧЕВО

Земеделски територии

49391.6.8

NO

0.02

Оз

1/Оз

с. МЪДРЕЦ

Необработваеми земи

49535.0.407

NO

0.04

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

Спорт и атракции

49535.0.409

NO

2.34

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

Земеделски територии

49535.0.412

NO

0.17

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

Озеленяване, паркове и градини

49535.0.522

NO

0.52

Оз

654

с. МЪДРЕЦ

Озеленяване, паркове и градини

49535.0.647

NO

0.92

Оз

585

с. МЪДРЕЦ

Земеделски територии

49535.105.1

NO

1.33

Оз

655

с. МЪДРЕЦ

Необработваеми земи

49535.119.14

NO

0.28

Оз

585

с. МЪДРЕЦ

Земеделски територии

49535.119.31

NO

0.32

Оз

585

с. ОБРУЧИЩЕ

Комунално обслужване и стопанство

53134.0.104

NO

0.16

Оз

317

с. ОБРУЧИЩЕ

Озеленяване, паркове и градини

53134.0.161

NO

2.58

Оз

1/Оз

с. ОБРУЧИЩЕ

Озеленяване, паркове и градини

53134.0.570

NO

1.11

Оз

532

с. ОБРУЧИЩЕ

Необработваеми земи

53134.0.986

NO

1.00

Оз

532

с. ОБРУЧИЩЕ

Необработваеми земи

53134.1.779

NO

0.02

Оз

317

с. ОБРУЧИЩЕ

Земеделски територии

53134.130.2

NO

5.62

Оз

1/Оз

с. ПОМОЩНИК

Необработваеми земи

57515.16.8

NO

0.46

Оз

866

с. ПОМОЩНИК

Озеленяване, паркове и градини

57515.16.9

NO

0.82

Оз

866

с. ПОМОЩНИК

Спорт и атракции

57515.31.38

NO

1.49

Оз

1/Оз

с. ПОМОЩНИК

Земеделски територии

57515.31.90

NO

0.12

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Комунално обслужване и стопанство

61755.0.207

NO

0.20

Оз

112

с. РАЗДЕЛНА

Земеделски територии

61755.12.1

NO

0.51

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Земеделски територии

61755.12.2

NO

0.51

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Земеделски територии

61755.12.3

NO

0.69

Оз

1/Оз

с. РАЗДЕЛНА

Необработваеми земи

61755.36.7

NO

0.76

Оз

112

Източник: КВС и ГИС база данни на ОУПО
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13.5 Развитие на инфраструктурата
13.5.1 Транспорт и комуникации
Не се планира изграждането на нови транспортни връзки между отделните населени места в
общината. Необходимо е реконструкцията на редица пътни отсечки с цел подобряването на тяхното
състояние.
Таблица 13.5.1. Прогноза за подобряване на транспортна мрежа в общината
№

Име

Дължина
(км)

Поддържане

Необходими
мерки

Приоритет за
дължина (км)

Рехабилитация

Приоритет за
от -до (км)
131,000-137,000
144,500-146,100
151,000-153,000
5,000-18,300

55

II-55

21.900

АПИ ОПУ

Рехабилитация

5031

III-5031

13.300

АПИ ОПУ

5504

III-5504

15.700

АПИ ОПУ

Рехабилитация

0,000-15,700

15,700

5505

III-5505

3.150

АПИ ОПУ

Рехабилитация

0,000-3,150

3,150

1041

SZR-1041

5.601

Община Гълъбово

Рехабилитация

0,000-5,601

5.601

2040

SZR-2040

5.183

Община Гълъбово

Рехабилитация

0,000-5,183

5.183

3226

HKV-3226

3.105

Община Гълъбово

Рехабилитация

0,000-3,105

3.105

9,500
13,300

Източник:
При далеко перспективното развитие на „Мини Марица Изток“ ЕАД към 2050 година се предвижда корекция на речното корито на река Сазлийка и отклоняване на настоящите железопътно трасе
и автомобилно трасе на републикански път III-554.
13.5.2 Електроснабдяване и съобщения
Перспективното развитие на ел. консумацията може да бъде прогнозирано съобразно особеностите на селищната система, а именно за:
• Туризъм
• вилни зони
• рекреационни зони
• транспортни и логистични услуги
• селско стопанство
• животновъдство
• горско стопанство
• производствени дейности, био производство
В групата на комунално-битовите товари се включват:
• Битови потребители в жилищни сгради, вилни сгради, ваканционни зони;
• Комунални потребители-външно осветление, обществени сгради, комунални предприятия,
производство, водоснабдяване и канализация.
Консумацията на ел. енергия за комунално-битови нужди се определя в процент от общата
комунално-битова електроконсумация, когато не са известни доказателни комунални потребители.
От направената прогноза не са включени загубите на електроенергия от трансформиране и пренасяне, както и влиянието на фактора на мощността, поради ориентировъчния характер на изчислението.
Средните плътности на върховия товар на нашите градове се взема от табл.2-3 на „Ел. разпределителни мрежи” Спиров и раздел ІІ, ІІІ, ІV на Наредба №3/2004г за УЕЕЛ.
13.5.2.1 Нови върхови товари по населени места
Таблица 13.5.2.1.1. Нови върхови товари по населени места
Проект Нова
Специф. ел.
№ Терени по населени места
Ел. Товар (mW)
площ, км 2
товар, mW/км2
гр. Гълъбово
1
Жилищна зона
0,058
25
1,45
2
Производствена зона
2,35
8
18,80
Общо :20,25
160

с. Великово
1
Производствена

0,18

8

с. Априлово
1
Рекреация, вилна зона
2
Производствена зона

1,44
Общо: 1,44

0,0046
0,176

10
8

0,046
1,408
Общо: 1,454

-

-

0,11
0,23

25
8

с. Обручище
1
Жилищна зона
2
Производствена зона

2,75
1,84
Общо:4,59

0,22
1,41

25
8

с. Мъдрец
1
Жилищна зона
2
Производствена зона

5,50
11,28
Общо:16,78

0,0079
0,713

25
8

с. Мусачево
1
Производствена зона

0,20
5,704
Общо: 5,904

0,0227

8

с. Медникарово
1
Производствена зона

0,182
Общо : 0,182

1,005

8

с. Искрица
1
Производствена зона

8,04
Общо:8,04

0,47

8

с. Главан
1
Жилищна зона
2
Производствена зона
3
Рекреация, курорт

3,76
Общо: 3,76

0,023
3,49
0,04

25
8
10

с. Разделна
1
Жилищна зона
с. Помощник
1
Жилищна зона
2
Производствена зона

-

0,575
27,92
0,4
Общо:28,895
Общ върхов товар от нови ел. товари 91,295, мвт

Източник: Проектни предвиждания
13.5.2.2 Прогнозни нови трафопостове по населени места
Таблица 13.5.2.2.1. Прогнозни нови трафопостове по населени места
№ Населено място
Бр. ТП
Нова инст. тр. мощност, MVA
1
с. Априлово
2
1,454
2
с. Великово
2
1.44
3
с. Главан
28
28,895
4
гр. Гълъбово
20
20,25
5
с. Искрица
4
3,76
6
с. Медникарово
8
8,04
7
с. Мъдрец
6
5,904
8
с. Обручище
17
16,78
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9
10
11

с. Помощник
с. Разделна
с. Мусачево

5
4,59
1
0.182
Общо:93
Общо:91,295
Източник: Проектни предвиждания
13.5.2.3 Прогнозни подстанции 110/20 КВ
Съществуващите подстанции имат техническа възможност за обезпечаване на територията с ел.
енергия, поради което не се налага при тези прогнози монтаж на нови трансформаторни мощности.
13.5.3 Водоснабдяване и канализация
13.5.3.1 Водоснабдяване
Бъдещото прогнозно развитие на водоснабдителната инфраструктура на община Гълъбово може да се систематизира въз основа на следните принципни постановки:
• Бъдещи инвестиционни проекти за рехабилитация и разширение на ВиК мрежата /информацията е от сайта на Община Гълъбово, раздел „Обществени поръчки”/. Приоритетна ос 1: Води:
o Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на
канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово Сума на
предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 840 592,00 лв. Конкретни цели: Да
се изгради ПСОВ за 12900 е.ж със съпътстваща инфраструктура, 100 % изграденост на
канализационната мрежа на територията на гр. Гълъбово, изцяло рехабилитирана
водоснабдителна мрежа – 40% намалени загуби. Вече е приключила работата по
изготвянето на инвестиционния проект.
o Проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово"
o Проект: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект по всички части
за обект: Ремонт и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село
Априлово, Община Гълъбово
o Проект: „Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен проект за
обект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Обручище – Община
Гълъбово”
• По данни на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3″ по-долу е представен списък на предоставените документи за ПУП-ПП за обекти извън територията на основна площадка на
Електроцентралата, както следва:
o Водопровод за добавъчна вода от язовир "Розов кладенец" до ТЕЦ "КонтурГлобал
Марица Изток 3" в землищата на село Обручище и село Медникарово.
o Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" към ПСИВ и
укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 1.
o Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" към ПСИВ и
укрепване на бреговете на река "Соколица" - ЛОТ 2.
o Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от Сгуроотвал "Искрица" до
ревизионна шахта в близост до път за Кнауф - ЛОТ 3.
o Тръбопровод за сурова вода ф420 и ф319 от ПС "Соколица" до язовир "Червена река" и
от Сгуроотвал "Искрица" до ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" в землището на село
Медникарово и село Искрица.
o Рибен проход на съществуващо водохващане на река "Соколица".
13.5.3.2 Канализация
По данни на МОСВ през 2014 година е приключил проект „Пречиствателна станция за отпадни
води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна
мрежа, гр. Гълъбово“ с регистрационен номер DIR-51011119-22-54 на стойност 33 840 592,00 лв. безвъзмездна финансова помощ на бенефициент Община Гълъбово.
С реализирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Гълъбово“ по договор №DIR-51011119СО23/ 17.02.2012г.
между община Гълъбово и Министерството на околната среда и водите на стойност 33 840 592 лв., финансиран по ОП „Околна среда“ ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще
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се ограничи прякото изхвърляне на непречистени води в реката, преминаваща през града.
Отпадъчните води от пречиствателната станция ще се пречистят до степен, съгласно изискванията на
Разрешителното за заустване, на Басейнова дирекция Пловдив. Получените в процеса на
пречистването на отпадъчните води твърди отпадъци ще се третират с оглед предотвратяване на
замърсяването на въздух, вода и почва и възможност за оползотворяването им.
Извадки от нормативната уредба пряко свързани с употребата на настоящия устройствен план:
•
НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ,
УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО
ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО
ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ
И ХИГИЕННИ НУЖДИ
Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1
Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана
необходимост (ОДН) в санитарно-охранителните зони - пояси
II и III около водоизточници и съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване от повърхностни води

1.
2.

№
по
ред

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Видове дейности
Добив на подземни богатства
Изграждане на надземни и
подземни строителни съоръжения
с изключение на реконструкция и
модернизация на основните
водоснабдителни съоръжения
Използване терена за нови или
съществуващи гробища за нови
погребения
Създаване нови и разширяване
съществуващи селищни територии
за постоянно и сезонно ползване
без изградени канализационни и
пречиствателни съоръжения,
съответстващи на техническите
изисквания
Полагане водопроводи, несвързани
с водоснабдителната система
Полагане тръбопроводи, провеждащи нефт и други вредни или
токсични вещества
Прокарване пътища и магистрали
Изграждане сервизи, автомивки и
паркинги
Изграждане съоръжения и промишлени дейности, водещи до повишаване съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата
Изграждане подземни резервоари
и хранилища за опасни вещества
Животновъдни ферми

Пояс
II

Пояс
III

О

О

О

-

З

ОДН

З

ОДН

ОДН

-

З
О

З
ОДН

З

ОДН

З

ОДН

З

З
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

(без свинекомплекси)
Свинекомплекси
Лични животновъдни стопанства
Наторяване с течен оборски тор
Наторяване с оборски тор и/или
компост
Наторяване с неорганични торове
Използване препарати за
растителна защита
Изграждане силажни ями
Напояване и наторяване с
отпадъчни води
Ползване на въздухоплавателни
средства за разпръскване торове и
пестициди
Промишлено риборазвъждане
Използване на плавателни средства с двигател с вътрешно горене
Къмпинги и ваканционни лагери
Почивни станции и други подобни
Изсичане на гори, с изключение на
отгледна сеч
Пране с химически препарати
и/или избелващи средства

З
З
ОДН
З

О
З
ОДН

О
О

ОДН

О
О

ОДН
-

О

ОДН

З
О

З
-

З
З
З

О
ОДН
ОДН

О

ОДН

З

З

Пояс
II

Пояс
III

З

З

З

О

З

О

О

ОДН

З

О

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана
необходимост (ОДН) в санитарно-охранителните зони - пояси
II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване
от подземни води и около водоизточници на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
№
по
ред
1.
2.

3.

Видове дейности
За незащитени подземни обекти
Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества,
в подземните води
Дейности, които водят до непряко
отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
- на земната повърхност
- между земната повърхност и
водното ниво
Дейности, които водят до непряко
отвеждане на вредни вещества, в т.ч.:
- на земната повърхност
- между земната повърхност и
водното ниво
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци
Добив на подземни богатства, в т.ч.
инертни и строителни материали:
- между земната повърхност и
водното ниво
- под водното ниво
Торене при съдържание на нитрати
в подземните води:
- до 35 мг/л (mg/l)
- над 35 мг/л (mg/l)
Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни
средства
Напояване с води, съдържащи
опасни и вредни вещества
Напояване с подземни води от
същия подземен воден обект
Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и
водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект
За защитени водни обекти
Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в
подземните води
Добив на подземни богатства
Дейности, нарушаващи целостта на
водонепропускливия пласт над
подземния воден обект
Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки
проучвателни съоръжения, в т.ч. и
водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект

З

З

О
З

ОДН
О

О
З

О

З

О

З

О

О

ОДН

О

ОДН

З
З

З
ОДН

З

О

О

ОДН

• ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
Чл. 103, ал.3: Поземлен сервитут може да се придобива по давност чрез 10-годишно упражняване.
•
НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони
Чл. 57. (1) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се изграждат в съответствие с
предвижданията на устройствените планове.
(2) Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и изграждат, като се
спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат оводнявани, за да не се влошават
качествата на околната среда и да не предизвикват неблагоприятни физико-геоложки процеси.
Чл. 58. (1) Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се определят при
спазване на следните нормативи:
1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща станцията и нейните
съоръжения, е до 3 м;
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2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари, когато са
самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м;
3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща резервоара, е до 3 м
от стъпките на насипа от всички страни;
4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица земя е до 1 м от
чашата на съоръжението на резервоара.
(2) При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при водоизточници в
защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в строителните граници на урбанизираните
територии, необходимата площ, която се включва в границите на санитарно-охранителната зона на пояс
I, се определя съгласно изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ.
(3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4 ЗУТ.
(4) Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на трайни
насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете страни на
водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500 мм - на разстояние,
определено с проекта.
Чл. 59. Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като се прилагат
следните нормативи:
1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с проект, като в
площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс около станцията, мерено от
външните страни или от петите на насипите;
2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща
станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м;
3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща
съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му
•
НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места:
13.5.4 Газоснабдяване
Според официално писмо Изх. № 24-00-160(2)/12.01.2018 „Булгартрансгаз" ЕАД уведомява, „че
на територията на Община Гълъбово няма изградени преносни газопроводи и съоръжения, собственост
на „Булгартрансгаз" ЕАД. Също така към настоящия момент нямаме планирани инвестиционни намерения, засягащи територията на общината.“
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14 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Гълъбово
14.1 Условия, при които може да се изменя планът
Съгласно чл. 134, 135 и 136 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) условията, при които
може да се изменя ОУПО Гълъбово са както следва:
Чл. 134. (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при
които е бил съставен планът;
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на
общините или на експлоатационните дружества;
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по
международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на
Закона за насърчаване на инвестициите;
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди
на отбраната и сигурността на страната;
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана;
(2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1,
и когато:
1. в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване;
2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта
в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните;
3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени правила и
нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити
археологически, исторически и културни ценности;
4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;
5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се
изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;
6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на
ограничени вещни права върху тях;
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти;
8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2.
(3) Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ
устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл. 124, който разрешава
изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да
се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като
изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия
устройствен план.
(4) Влезли в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел:
1. узаконяване на незаконно изградени строежи;
2. промяна на предназначението на терени, определени с подробните устройствени планове за
озеленени площи, освен в случаите по ал. 2, т. 1 и по чл. 62а, ал. 2 - 5.
(6) Когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради, в т.ч. при пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, без да се променят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за
съответната устройствена зона, не е необходимо да се изменят тези планове. В тези случаи конкретното
застрояване се определя с виза по чл. 140.
(7) С изключение на случаите по ал. 2, т. 1 изменение на подробните устройствени планове за промяна
на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката,
здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, може да се извърши при
условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър по реда на чл.
39, ал. 3.
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Чл. 135. (1) Лицата по чл. 131 могат да правят искания за изменение на устройствените планове с
писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 - съответно до областния
управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Когато искането е за изменение на подробен устройствен план, към заявлението се прилага скица с
предложение за изменението му.
(3) Компетентният орган по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението разрешава или отказва
да се изработи проект за изменение на плана.
(4) Заповедите по ал. 3 се издават въз основа на становище на:
1. главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината;
2. кмета на общината - когато актът се издава от областния управител;
(5) При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 компетентният орган по ал. 1 може да
нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на действащ
устройствен план.
(6) Мотивираните предписания по ал. 3 и 5, с които се допуска да се изработи проект за изменение на
плана спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят.
Чл. 136. (1) Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се
изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от
глава седма.
(2) За проектите за изменение на устройствените планове на основание чл. 134, ал. 2 в обхват до три
квартала не се прилагат изискванията за съгласуване по чл. 127, ал. 2, с изключение на случаите по чл.
134, ал. 2, т. 5 и 6, когато се засягат имоти - недвижими културни ценности.
(3) Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на
новия или изменения устройствен план.
(4) Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят
границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
14.2 Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Гълъбово
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ГЪЛЪБОВО
Чл.1. Тези правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Гълъбово уреждат
устройството на територията на общината в административните й граници.
Чл.2. (1) Целта на ОУП на община Гълъбово е да предложи и осигури необходимите условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и функциониране на общинската територия, като същевременно отчита и съхранява уникалната природна среда, опазва и интегрира богатото й културно историческо наследство.
(2) В съответствие с целта по чл.2 ал.1, правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Гълъбово конкретизират и се съобразяват с разпоредбите на Наредба 7/2003 г. на МРРБ за Правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Чл.3. (1) Общият устройствени план обхваща територията на община Гълъбово в административно-териториалните й граници. Графичната част на плана се изработва в мащаб 1:25 000
(2) Неразделна част от общия устройствен план са:
1. придружаващите го схеми и обяснителни текстове;
2. правилата и нормативите за прилагането му.
Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени:
1. Съществуващите и новите граници на урбанизираните територии на населените места;
2. Територии с общо предназначение;
3. Комуникационно-транспортните елементи;
4. Елементите на техническата инфраструктура;
5. Нарушени територии;
6. Защитени територии;
7. Устройствените зони и територии с устройствен режим;
8. Терени със самостоятелен устройствен режим.
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Чл.5. (1) С Общия устройствен план се обособяват видове територии с основно предназначение, видове
устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим.
Чл.6. (1) С основно предназначение са териториите:
1. Урбанизирани територии;
2. Земеделски територии;
3. Горски територии;
4. Нарушени територии;
5. Защитени територии;
(2) Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване, означена „Жм“;
(3) Чисто производствена зона, означена с „Пч“;
(4) Предимно производствена зона, означена с „Пп“;
(5) Рекреационна устройствена зона предназначена за курорт и допълващите го дейности „Ок“
(6) Рекреационни устройствени зони за вилен отдих “Ов”
(7) Смесените многофункционална зона „Смф“:
(8) Озеленени територии (Оз);
(9) Територии с допустима промяна на предназначението - земеделски земи с допустима промяна на
предназначението;
(10) Терени за гробищни паркове;
Чл.7. Границите определящи устройствените зони са трасета на улици, естествени ограничители – пътища, теренни форми, водни течения и площи и др., по имотни граници и квартали.
Чл.8. В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се допуска обособяването на
терени с устройствен режим за:
1. Обслужващи дейности;
2. Производствено-складови дейности;
3. Инфраструктура, обслужваща селското стопанство;
4. Транспортно-комуникационна инфраструктура;
5. Обществено озеленяване за широко ползване и със специфично предназначение.
6. Недвижими културни ценности;
Чл. 9. (1) Определянето на конкретно предназначение, устройство и застрояване на поземлените имоти
в новообразуваните територии, става чрез изработването на подробни устройствени планове.
(2) Подробни устройствени планове следва да се съобразяват с изискванията на Наредба 7/2003 г. на
МРРБ за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за
неурегулирани поземлени имоти и за територии с не приложена първа регулация.
(3) При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните структурни единици и
за самостоятелните терени в новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти в смесените многофункционални зони се устройват и застрояват съгласно показателите посочените в Приложение 1.
Чл.10. При изработването на подробните устройствени планове за самостоятелните терени се спазват
показателите посочени в Приложение 1.
Чл.11. Влезлите в сила подробни устройствени планове, одобрени до датата на обнародването на заповедта за одобряването на общия устройствен план на община Гълъбово запазват давността си.
Чл.12. Устройствените зони за курортен отдих (Ок) са предназначени предимно за краткотраен отдих,
спортен риболов и туризъм в природна среда и се устройват в съответствие с разпоредбите на чл.27 и
чл.28, от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.
Чл.13. Допуска се промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и строителството в тях след предварително съгласуване на инвестиционното намерение с МОСВ и Басейнова дирекция. Изключение се прави за изграждането на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения.
Чл.14. (1) Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Гълъбово не отменят действащите
общи нормативни актове на общината в областта на селищното устройство.
(2) За тези въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията, които с настоящите правила и нормативи остават неуточнени и неуредени, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство
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на територията, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за защитените територии, техните подзаконови нормативни уредни и други относими нормативни актове.
Чл.15. Всички инвестиционни намерения, свързани с изграждането на сгради и съоръжения с височина
над 20 м над терена, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, ями, кариери и други подобни
обекти, подлежат на съгласуване от ГД „ГВА“.
Чл. 16. За свлачищните райони да се спазва процедурата, която обезпечава изпълнението на чл. 198,
ал. 3 и 4 от ЗУТ. При стартиране на процедура за издаване на разрешение за строеж да се спазват
изискванията на действащата нормативна база.
ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл.17. (1) Всички инвестиционни намерения в близост до електропроводи високо напрежение трябва
да се съгласуват с „ЕСО“ ЕАД.
(2) При последващи подробни устройствени планове и схеми на електроснабдяването към тях да се
спазват минималните размери на сервитутите на електропроводи високо напрежение, съобразно
наредба №16-Приложение 1 към чл.7, ал.1, т.1.
(3) При изработването на подробните устройствени планове и при определяне на застроителните граници да се спазват разпоредбите на Наредба №3 от 09.06.2004 за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии, както следва:
1. за напрежение 20 кV – по 10 м. от крайните проводници;
2. за напрежение 110 кV – по 20 м. от крайните проводници;
3. за напрежение 220 кV – по 25 м. от крайните проводници;
4. за напрежение 400 кV – по 30 м. от крайните проводници.
Чл.18 Основни ограничения в ползването на терените, наложени от съществуващите газопроводи са:
(1) Съгласно „Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти“, Приложение 33, т.2 до
т.6, се определят минималните размери на сервитутните зони на газопроводи и на съоръжения към тях,
като:
- за площадкови обекти (ГРС, ГИС, КВ и др.)-участък с ширина 10м около външната граница на обекта;
- за преносни газопроводи с диаметър до ДУ 1000 са ивици с ширина по 15м от двете страни на газопровода.
- за разпределителни (стоманени) газопроводи с диаметър до Ду 300, през земеделски поземлени
имоти-ивици с ширина по 4м от двете страни на газопровода.
Чл.19 Зона за превантивна устройствена защита, съгласно „Наредба №6/25.11.2004г. за технически
правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на природен газ“. Съгласно § 1, ал.1 от Преходните и
заключителните разпоредби, минималните разстояния на които се застрояват нови сгради, съоръжения
и проводи, от оста на съществуващите преносни газопроводи, изградени преди 16.11.2002г. (каквито са
и конкретните газопроводи, се определят съгласно изискванията, посочени в приложението-Таблица
№2, като:
- за преносни газопроводи и отклонения с диаметър Ду над 300÷600мм – ивици с ширина по 150 м от
двете страни на газопровода (ГО);
- за преносни газопроводи и отклонения с диаметър Ду над 600÷800мм – ивици с ширина по 200 м от
двете страни на газопровода (МГ).
Чл.20 В случай, когато се променя предназначението на имот или група имоти, с цел формиране на
селищно образувание, разстоянието от имота или група имоти до оста на преносния газопровод в
зависимост от налягането му и условния диаметър на тръбите се отчита по т.1 на Таблица №2 от
Наредба №6/25.11.2004г., т.е. извън зоната за превантивна устройствена защита.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл. 104, ал. 2 от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен план на община Гълъбово. Правилата и
нормативите са изработени в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ и се одобряват едновременно
с Общия устройствен план.
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(2) За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията на община Гълъбово, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на
територията и подзаконовата нормативна уредба към него.
§ 2. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в община Гълъбово.
§ 3. Общият устройствен план на община Гълъбово и правилата и нормативите за неговото прилагане
са публични. Община Гълъбово изработва и поддържа регистър, съдържащ информация за границите
на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и
ограниченията за застрояване в тях.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ
Наименование Макс. Плътност
Мин. озеленявана
H макс.
Макс. Кинт
на зоната
на застр. (%)
Площ (%)
(етажи)
Ц
от 30 до 60
от 1,0 до 2,0
от 30 до 50
Жм
от 20 до 60
от 0,5 до 1,2
от 40 до 60
10м (3 ет.)
Смф
от 30 до 80
от 1 до 2
от 20 до 50
15м (5 ет.)
Пп
от 40 до 80
от 1 до 2,5
от 20 до 40
Пч
от 50 до 80
от 1 до 2,5
от 20 до 40
Ов
до 40
до 0,8
50
7м (2 ет.)
Ок
до 30
до 1,5
50
15м (5 ет.)
Зтп
Според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи
14.3 Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУПО Гълъбово
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ГЪЛЪБОВО
Чл. 1. Специфични правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Гълъбово
уреждат устройството на територията, за които се допуска отклонение от правилата и нормативите на
Общия устройствен план на община Гълъбово.
Чл. 2. Обект на специфичните правила и нормативи по чл.1 са:
(1) Територии попадащи в концесионна площ за добив на полезни изкопаеми и територии с установени
находища на полезни изкопаеми в община Гълъбово;
(2) Територии с разрешение за търсене и проучвания на подземни богатства в община Гълъбово;
(3) Територии в/или граничещи със защитени местности и природни забележителности и водни течения, реки и водоеми в община Гълъбово.
(4) Територии с обекти на недвижимите културни ценности.
Чл. 3. (1) Територии попадащи под концесионна площ за добив на полезни изкопаеми и територии с
установени находища на полезни изкопаеми по чл. 2 ал. 1 са концесионна площ отдадена с решение на
Министерски съвет с възможна смяна на предназначението, след преминаване на необходимите
устройствени и екологични процедури.
(2) В случаите, когато териториите попадащи в концесионна площ за добив на полезни изкопаеми са
населени места, селищни образувания и територии с устройствен режим Жм, Жс или Жг се спазват следните минимални отстояния до територията за добивна и изкопна дейности за извличане на полезните
изкопаеми:
1. минимум 500м измерено от всяка точка на новата строителна граница на населеното място или селищното образувание, а в случите, когато нова строителна граница не е предвидена, измерването се
прави от всяка точка на съществуващата строителна граница на населеното място или селищното образувание;
2. минимум 500м измерено от всяка точка на най-външната имотна граници на най-външния имот на
групата имоти попадащи в територии с устройствен режим Жм, Жс или Жг;
Чл. 4. (1) Територии с разрешение за търсене и проучвания на подземни богатства по чл. 2 ал. 2 са
територии с издадено решение на Министерски съвет за търсене и проучвания на подземни богатства.
(2) В териториите по чл.4. ал.1 не се допускат проучвателни и сондажни дейности в строителните граници на населените места, селищни образувания и територии с устройствен режими за жилищно застрояване и сезонно обитаване (вилни зони).
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(3) В случаите, когато в териториите по чл.4. ал.1 попадат комуникационно-транспортни обекти, обекти
на техническата инфраструктура или линейни комуникационно-транспортни елементи и обекти или инженерно-технически елементи и обекти се спазват минимални отстояния според нормативната база.
Чл. 5. За елиминиране или намаляване на антропогенното влияние при прилагане на Общия устройствен план на община Гълъбово в териториите попадащи в/или граничещи със защитени местности и
природни забележителности по чл. 2 ал. 3 се изпълняват следните ограничителни мерки:
(1) Забранява се засипване на водни течения и промяна на техния хидрологичен режим в жилищни малоетажни зони, до защитени местности и природни забележителности.
Чл.6. (1) Терени с обекти на културно наследство се устройват съобразно изискванията и определените
от НИОНКЦ режими за опазване на недвижимите културни ценности.
(2) В частите извън урбанизираните територии на община Гълъбово, за които са установени данни за
наличие на недвижими културни ценности, се установява режим на превантивна устройствена защита.
За тях се изготвят специализирани подробни устройствени планове, придружени от специфични правила и нормативи, с които се предвиждат устройствени мерки за запазване на фактическото им ползване,
без да се влошават техните качества. След декларирането им или след предоставянето на статут на недвижима културна ценност по реда на Закона за културното наследство, допустимите дейности и ограниченията при стопанисването, ползването и застрояването на тези територии се определят с режима
за опазване и с планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, приети съгласно
изискванията на Закона за културното наследство.
Чл. 7. (1) В терените с обекти на недвижимите археологически културни ценности (НАКЦ) се разрешава:
а) археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на НАКЦ;
б) строителство, свързано с охрана, проучване, експониране и социализиране на обекта;
(2) Обектите на ниско и подземно застрояване се съгласуват с МК;
(3) При възникване на инвестиционна инициатива предварително трябва да бъдат извършени пълни
археологически проучвания в границите на имота. При наличие на археологически структури се назначава комисия от Министъра на културата, която определя статут и специфични правила за опазване културната ценност;
Чл.8. (1) В охранителната зона на НАКЦ се разрешава ниско застрояване, като инвестиционните проекти
за обектите на ниско и подземно строителство се съгласуват с МК;
(2) За устройството и опазването на териториите на селищни и надгробни могили и средновековни
отбранителни валове - всички искания за намеси в недвижимите културни ценности се съгласуват по
реда на ЗКН.
(3) На територията на НАКЦ се разрешава:
1. археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на НАКЦ;
2. промяна на предназначението на земята, проектиране и строителство, свързано с охрана, проучване,
експониране и социализиране на обекта.
Чл. 9. Инвестиционните проекти в охранителната зона на НАКЦ се съгласуват с МК – Приложение 1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Настоящите специфични правила и нормативи (СПН) са изработени на основание чл. 13, ал. 2 и
ал. 6 от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен план на община
Гълъбово. Специфичните правила и нормативи са изработени за територии, за които се допуска отклонение от правилата и нормативите на Общия устройствен план на община Гълъбово и се одобряват
едновременно с него.
(2) За неуредените с настоящите специфични правила и нормативи въпроси, свързани с устройството и
застрояването на територията на община Гълъбово, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство
на територията и подзаконовата нормативна уредба към него.
§ 2. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в община Гълъбово.
§ 3. Общият устройствен план на община Гълъбово и специфичните правила и нормативи за неговото
прилагане са публични. Община Гълъбово изработва и поддържа регистър, съдържащ информация за
границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях.
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-

Военни паметници

-

-

-

-

-

-

-

-

Военни паметници

-

-

-

-

-

-

-

-

Военни паметници

-

-

-

-

-

-

-

-

Военни паметници

-

-

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

8

с. Главан

Крепост (Късна античност)

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

9

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

10

с. Главан

Селище (Античност), Обект с неопределена
функция (Късна античност) - м. Високото дърво
Селище (Ранна желязна епоха) - м. Бикчийницата

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

11

с. Главан

Селище (Възраждане) - м. Читашки юрт

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

12

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

13

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

14

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

15

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

16

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

17

с. Главан

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

18

с. Главан

Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Могилите
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Могилите
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Могилите
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Могилите
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Могилите
Могила, част от некропол (Неопределима),
Долмен (Неопределима) - м. Бостанлъ дере
Долмен (Неопределима) - м. Бостанлъ дере

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

19

с. Главан

Долмен (Неопределима) - м. Бостанлъ дере

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

20

с. Главан

Долмен (Неопределима) - м. Бостанлъ дере

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

21

с. Главан

Селище (Тракийски период) - м. Бостанлъ дере

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

22

с. Главан

Долмен (Неопределима) - м. Бостанлъ дере

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

23

с. Главан

Скални релефи (Неопределима) - м. Бостанлъ
дере

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

2

с. Великово

3

с. Медникарово

4

с. Разделна

5

с. Главан

6

с. Главан

7

Имот по КВС
(Имот по КККР)

-

Класификация (виж
схема КИН)

-

Вид

-

гр. Гълъбово

Източник (номер)

Елемент на групов ПК

Режим/ Категория

Свален с: писмо №/
протокол №/ДВ бр./год.

Кад. данни (пл.№)

Обявен в: ДВ бр./год.
/протокол на НСОПК

Деклариран с: писмо №
/протокол №/ списък

Кад. данни (парц.)
-

1

ОБЕКТ /адрес,
локализация/

-

с. Главан

Паметник на загиналите във войните (монумент)
- в ЦГЧ зад сградата на ЖП гара
Паметник на загиналите във войните (паметник) в центъра на селото до кметството
Паметник на убитите в Първата и Втората
световни войни (паметник) - до кметството на
селото
Паметник на загиналите във войните (паметник) в центъра на селото
Крепост (Ранна желязна епоха), Стени (Късна
античност) и Валове (Неопределима) - м. Калето
Крепост (Ранна желязна епоха), Каменни стени
(Средновековие), Обект с неопределена функция
(Късно средновековие) - м. Калето
Селище (Възраждане) - м. Узалан

Землище

Кад. данни (кв.)

№ (виж схема КИН)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК НА ИМОТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА И
РЕСПЕКТИВНО СТАНОВИЩЕ ОТ НИНКН – ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ПО ЧЛ.79 АЛ.4 ОТ ЗКН

Областна
администрация (1)
Областна
администрация (2)
Областна
администрация (3)

Историческо
място
Историческо
място
Историческо
място

18280.0.419

Областна
администрация (4)
НАИМ към БАН
(2310001)
НАИМ към БАН
(2310002)

Историческо
място
Крепост

61755.0.104

Крепост

14951.2.906

НАИМ към БАН
(2310003)
НАИМ към БАН
(2310004)
НАИМ към БАН
(2310005)
НАИМ към БАН
(2310006)
НАИМ към БАН
(2310007)
НАИМ към БАН
(2310008)
НАИМ към БАН
(2310009)
НАИМ към БАН
(2310010)
НАИМ към БАН
(2310011)
НАИМ към БАН
(2310012)
НАИМ към БАН
(2310013)
НАИМ към БАН
(2310014)
НАИМ към БАН
(2310015)
НАИМ към БАН
(2310016)
НАИМ към БАН
(2310017)
НАИМ към БАН
(2310018)
НАИМ към БАН
(2310019)

Селище

14951.1.235

Крепост

14951.1.278

Селище

14951.1.967

Селище

14951.303.58

Селище

14951.7.275

Могила

14951.0.86

Могила

14951.0.76

Могила

14951.0.75

Могила

57515.2.38

Могила

14951.0.78

Могила

14951.1.803

Некропол

14951.202.1

Некропол

14951.202.1

Некропол

14951.1.807

Селище

14951.1.758

Некропол

14951.1.703

Художествена
НКЦ

14951.1.757

10416.0.131
47603.0.512

14951.2.912
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24

с. Главан

Селище (Ранна желязна епоха) - м. Чешката

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

25

с. Главан

Долмен (Неопределима) - м. Чешката

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

26

с. Искрица

Единични постройки (Халколит) - м. Асара

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

27

с. Искрица

Единични постройки (Неопределима) - м. Асара

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

28

с. Искрица

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

29

с. Искрица

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

30

с. Искрица

Крепост (Средновековие, Първа българска
държава) - м. Асара
Плосък некропол (Неопределима), Ровове, ями
(Неопределима) - м. Асара
Крепост (Неопределима) - м. Асара

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

31

с. Искрица

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

32

с. Искрица

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

33

с. Искрица

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

34

с. Искрица

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

35

с. Медникарово

Могилен некропол (Неопределима) - м.
Дебелата кория
Могилен некропол (Неопределима) - м.
Дебелата кория
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Казакова могила
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Перчанчева могила
Надгробна могила (Неопределима)

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

36

с. Медникарово

Надгробна могила (Неопределима)

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

37

с. Медникарово

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

39

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

40

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

41

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

42

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

43

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

44

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

45

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

46

с. Медникарово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

47

с. Мъдрец

Надгробна могила (Неопределима) - м. Шосето
от Гълъбово за ТЕЦ - 3
Надгробна могила (Неопределима) - м. Шосето
от Гълъбово за ТЕЦ - 3
Могила, част от некропол (Неопределима) - м.
Юртите
Могила, част от некропол (Неопределима) - м.
Юртите
Могила, част от некропол (Неопределима) - м.
Юртите
Могила, част от некропол (Неопределима) - м.
Юртите
Могила, част от некропол (Неопределима) - м.
Юртите
Могила, част от некропол (Неопределима) - м.
Юртите
Селище (Ранна бронзова епоха), Обект с
неопределена функция (Римска епоха, Втора
българска държава) м. Юртите
Селищна могила (Неолит), Обект с неопределена
функция (Бронзова епоха)
Надгробна могила (Неопределима)

-

38

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

48

с. Мъдрец

Надгробна могила (Неопределима)

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

49

с. Мъдрец

Надгробна могила (Неопределима)

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

50

с. Мъдрец

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

51

с. Мъдрец

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

52

с. Мъдрец

Надгробна могила (Неопределима) - м. Терзиева
могила
Селищна могила (Неопределима) - м. Гуджова
могила
Плосък некропол (Неопределима), Обект с
неопределена функция (Средновековие) - м.
Клиселика

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

НАИМ към БАН
(2310020)
НАИМ към БАН
(2310021)
НАИМ към БАН
(2310046)
НАИМ към БАН
(2310047)
НАИМ към БАН
(2310048)
НАИМ към БАН
(2310048)
НАИМ към БАН
(2310049)
НАИМ към БАН
(2310050)
НАИМ към БАН
(2310051)
НАИМ към БАН
(2310052)
НАИМ към БАН
(2310053)
НАИМ към БАН
(2310075)
НАИМ към БАН
(2310077)
НАИМ към БАН
(2310078)
НАИМ към БАН
(2310079)
НАИМ към БАН
(2310080)
НАИМ към БАН
(2310081)
НАИМ към БАН
(2310082)
НАИМ към БАН
(2310083)
НАИМ към БАН
(2310084)
НАИМ към БАН
(2310085)
НАИМ към БАН
(2310086)

Селище

14951.2.330

Некропол

14951.2.907

Сграда, следи от
сграда
Сграда, следи от
сграда
Крепост

32857.0.194

Некропол

32857.0.189

Крепост

32857.0.189

Могила

32857.0.136

Могила

32857.0.137

Могила

32857.0.58

Могила

32857.0.64

Могила

47603.0.588

Могила

47603.0.588

Могила

47603.0.134

Могила

47603.0.377

Могила

47603.0.264

Могила

47603.0.265

Могила

47603.21.33

Могила

47603.0.258

Могила

47603.0.252

Могила

47603.20.21

Селище

47603.20.14

НАИМ към БАН
(2310087)
НАИМ към БАН
(2310088)
НАИМ към БАН
(2310089)
НАИМ към БАН
(2310090)
НАИМ към БАН
(2310091)
НАИМ към БАН
(2310092)
НАИМ към БАН
(2310093)

Могила

47603.0.512

Могила

49535.0.206

Могила

49535.0.130

Могила

49535.0.604

Могила

49535.0.75

Могила

49535.0.691

Некропол

49535.0.675

32857.0.194
32857.0.189
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53

с. Мъдрец

Селище (Средновековие) - м. Клиселика

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

54

с. Мъдрец

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

55

с. Мъдрец

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

56

с. Обручище

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

57

с. Обручище

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

58

с. Обручище

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

59

с. Обручище

Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Голямата могила
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима)
Селище (Праистория), Обект с неопределена
функция (Бронзова, желязна и римска епохи,
Средновековие) - м. Селището
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Трите могили
Надгробна могила, част от некропол
(Неопределима) - м. Трите могили
Селище (Ранна желязна епоха) - м. Трите могили

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим Б

-

60

с. Обручище

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

61

гр. Гълъбово

-

-

-

-

-

-

Археологически

Режим А

-

62

с. Главан

Надгробна могила (Неопределима) - м. Голямата
могила
Селище (Енеолит, ранна и средна бронзова
епоха) - м. В района на ТЕЦ "Гълъбово"
Останки от византийска крепост - 800 м южно

-

-

-

-

ДВ бр.75 от
27.09.1968г.

-

местно

63

с. Главан

Долмени - 1км югоизточно

-

-

-

-

ДВ бр.75 от
27.09.1968г.

-

64

с. Главан

Къща на Дичка Димова Костова

-

-

-

-

-

65

с. Главан

Къща на Минко Георгиев Пехливанов

-

-

-

-

-

66

с. Главан

Къща на Жела Новакова Станкова

-

-

-

-

67

гр. Гълъбово

Църква "Св. Димитър"

-

-

-

писмо №4789 от
21.12.1981г.
писмо №4789 от
21.12.1981г.
писмо №4789 от
21.12.1981г.
писмо №4217 от
15.12.1976г. / писмо
N932 от 27.03.1978г.

архитектурно-строителен
от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен
от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен

68

с. Медникарово

Останки от праисторическо селище - 5 км
югоизточно

-

-

-

69

с. Медникарово

Римски тухлен гроб м. "Бошнаков баир"

-

-

70

с. Мусачево

Римско селище „Арзус” - 2.5км южно

-

71

с. Мусачево

Църква "Св. Св. Кирил и Методий"

72

с. Мъдрец

73
74

НАИМ към БАН
(2310094)
НАИМ към БАН
(2310095)
НАИМ към БАН
(2310096)
НАИМ към БАН
(2310097)

Селище

49535.51.36

Могила

49535.0.747

Могила

49535.0.747

Селище

53134.1.819

Могила

53134.0.276

Могила

53134.0.275

Селище

53134.0.276

Могила

53134.0.52

Селище

-

НАИМ към БАН
(2310098)
НАИМ към БАН
(2310099)
НАИМ към БАН
(2310100)
НАИМ към БАН
(2310101)
НАИМ към БАН
(10003120)
НИНКН (1)

Архитектурна
ценност

53134.0.228
(53134.502.1)
Неустановено
местоположение

национално

-

НИНКН (2)

Архитектурна
ценност

Неустановено
местоположение

-

-

НИНКН (3)

архитектурно-строителен

-

-

НИНКН (4)

-

архитектурно-строителен

-

-

НИНКН (5)

-

-

архитектурно-строителен
и художествен/
художествен

II група

-

НИНКН (1)

Неустановено
местоположение
Неустановено
местоположение
Неустановено
местоположение
18280.0.726

-

ДВ бр. 75 от
27.09.1968г.

-

местно

-

НИНКН (1)

-

писмо №5677 от
08.04.1999г.

-

-

архитектурно-строителен
от Античността и
Средновековието
археологически

Архитектурна
ценност
Архитектурна
ценност
Архитектурна
ценност
Архитектурна
ценност;
Художествена
НКЦ
Архитектурна
ценност

-

НИНКН (2)

Архитектурна
ценност

Неустановено
местоположение

-

-

-

ДВ бр. 75 от
27.09.1968г.

-

местно
/предварителна
категория/
местно

-

НИНКН (1)

Архитектурна
ценност

49391.0.270

-

-

-

писмо №4217 от
15.12.1976г. / писмо
932 от 27.03.1978г.

-

-

III група

-

НИНКН (2)

49391.0.93

Църква "Св. Арх. Михаил"

-

-

-

-

-

художествен

II група

-

НИНКН (1)

с. Обручище

Земен вал Еркесията - 1.5 км северно

-

-

-

Писмо 932 от
27.03.1978г.
-

ДВ бр. 75 от
27.09.1968г.

-

национално

-

НИНКН (1)

с. Обручище

Селищна могила Гълъбово, м. "Асара"

-

-

-

-

Заповед № РД
9Р-39 от 21.11.
2016 г. на МК
/режими/ ДВ
бр.7/2017 г. /пл от 08.06.2016

-

архитектурно-строителен
от Античността и
Средновековието
Археологически

Архитектурна
ценност;
Художествена
НКЦ
Художествена
НКЦ
Архитектурна
ценност

национално

-

НИНКН (2)

Могила

53134.502.10
(53134.503.15)

Източник: ГИС база данни на ОУПО Гълъбово

архитектурно-строителен
от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен
и художествен/
художествен

Неустановено
местоположение

49535.0.657
Неустановено
местоположение
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15 Заключение
Общия устройствен план на община Гълъбово решава ключовите пространствени проблеми на
общинско ниво, съобразявайки се с богато природно разнообразие и съпътстващите го защитени територии. Планът, ще повиши комфорта на обитаване, доразвие транспортните връзки и дооформи и позиционира система труд и рекреация за безконфликтно функциониране.
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III.

Приложения

16 Списък на НКЦ по НДА на НИНКН
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17 Списък на археологическите обекти по НАИМ към БАН
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310001
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Калето
Особености
Площ: 7 дка
Вид и хронология
Крепост
Ранна желязна епоха
Стени
Късна античност
Валове
Неопределима
История на проучването
Археологически проучвания на Б. Борисов и Г. Шейлева през 1992 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Б. Борисов, 07.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310002
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 3 дка
Вид и хронология
Крепост
Ранна желязна епоха
Каменни стени
Средновековие
Обект с неопределена функция
Късно средновековие
История на проучването
Теренни издирвания през 1992 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310003
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Узалан
Особености
Площ: 30 дка
Вид и хронология
Селище
Възраждане
История на проучването
Теренни издирвания през 1992 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Ж. Шейлев, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310004
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Арнаутовата кория
Особености
Площ: 2 дка
Вид и хронология
Крепост
Късна античност
История на проучването
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310005
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Високото дърво
Особености
Площ: 10 дка
Вид и хронология
Селище
Обект с неопределена функция
История на проучването

Античност
Късна античност

Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310006
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бикчийницата
Особености
Площ: 7 дка
Вид и хронология
Селище
Ранна желязна епоха
История на проучването
Теренни издирвания през 1988 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310007
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Читашки юрт
Особености
Площ: 150 дка
Вид и хронология
Селище
Възраждане
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Ж. Шейлев, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310008
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Могилите
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Ж. Шейлев, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310009
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Могилите
Особености
Площ: 2 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Ж. Шейлев, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310010
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Могилите
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310011
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Могилите
Особености
Площ: 2 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310012
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Могилите
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310013
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 0.5 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
Долмен
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310014
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 0.5 дка
Вид и хронология
Долмен
Неопределима
История на проучването
Археологическо проучване на Р. Георгиева през 1989 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310015
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 0.5 дка
Вид и хронология
Долмен
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310016
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 0.5 дка
Вид и хронология
Долмен
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310017
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 9 дка
Вид и хронология
Селище
Тракийски период
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310018
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 0.5 дка
Вид и хронология
Долмен
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310019
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Бостанлъ дере
Особености
Площ: 0.2 дка
Вид и хронология
Скални релефи
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310020
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Чешката
Особености
Площ: 12 дка
Вид и хронология
Селище
Ранна желязна епоха
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Г. Шейлева, 14.01.1993 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310021
Местоположение
Населено място: с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Чешката
Особености
Площ: 0.4 дка
Вид и хронология
Долмен
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания на експедиция "Марица - Изток" през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Ж. Шейлев, 14.01.1993 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310046
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Асара
Особености
Площ: 5 дка
Вид и хронология
Единични постройки
Халколит
История на проучването
Археологически проучвания на Б. Борисов през 1989 г. и на К. Лещаков
през 1992 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Б. Борисов, 20.10.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310047
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Асара
Особености
Площ: 12 дка
Вид и хронология
Единични постройки
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Б. Борисов, 20.10.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310048
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Асара
Особености
Площ: 29 дка
Вид и хронология
Крепост
Средновековие, Първа българска държава
Плосък некропол
Неопределима
Ровове, ями
Неопределима
История на проучването
Археологически проучвания на Б. Борисов и Г. Шейлева.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Б. Борисов, 23.10.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310049
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Асара
Особености
Площ: 15 дка
Вид и хронология
Крепост
Неопределима
История на проучването
Археологически проучвания на Б. Борисов и Г. Шейлева.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
Б. Борисов, 23.10.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310050
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Дебелата кория
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Могилен некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Б. Борисов, 02.12.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310051
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Дебелата кория
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Могилен некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Б. Борисов, 02.12.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310052
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Казакова могила
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Б. Борисов, 05.12.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310053
Местоположение
Населено място: с. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Перчанчева могила
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1988 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
Б. Борисов, 14.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310075
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 02.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310077
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 06.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310078
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Шосето от Гълъбово за ТЕЦ - 3
Особености
Площ: 0.3 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 26.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310079
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Шосето от Гълъбово за ТЕЦ - 3
Особености
Площ: 0.13 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 14.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310080
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 0.5 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 18.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310081
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 0.13 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 19.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310082
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 0.14 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 23.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310083
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 0.8 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 08.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310084
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 0.7 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 10.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310085
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 0.71 дка
Вид и хронология
Могила,
част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 12.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310086
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Юртите
Особености
Площ: 14 дка
Вид и хронология
Селище
Ранна бронзова епоха
Обект с неопределена функция
Римска епоха, Втора българска държава
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Герасимов, 14.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310087
Местоположение
Населено място: с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 2.5 дка
Вид и хронология
Селищна могила
Неолит
Обект с неопределена функция
Бронзова епоха
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 14.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310088
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 1.75 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 08.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310089
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 3.14 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 09.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310090
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 0.25 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 16.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310091
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Терзиева могила
Особености
Площ: 0.7 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 04.01.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310092
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Гуджова могила
Особености
Площ: 7.85 дка
Вид и хронология
Селищна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 05.01.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310093
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Клиселика
Особености
Площ: 8 дка
Вид и хронология
Плосък некропол
Неопределима
Обект с неопределена функция
Средновековие
История на проучването
Археологически проучвания на М. Димитров и Хр. Буюклиев през 1973 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Герасимов, 09.01.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310094
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Клиселика
Особености
Площ: 4 дка
Вид и хронология
Селище
Средновековие
История на проучването
Археологически проучвания на М. Димитров и Хр. Буюклиев през 1973 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Герасимов, 06.01.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310095
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Голямата могила
Особености
Площ: 8 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Археологическо проучване на Хр. Буюклиев през 1983 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 10.01.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310096
Местоположение
Населено място: с. Мъдрец, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност:
Особености
Площ: 0.7 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1987 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 05.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310097
Местоположение
Населено място: с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Селището
Особености
Площ: 60 дка
Вид и хронология
Селище
Праистория
Обект с неопределена функция
Бронзова, желязна и римска епохи, Средновековие
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Герасимов, 20.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310098
Местоположение
Населено място: с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Трите могили
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 09.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310099
Местоположение
Населено място: с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Трите могили
Особености
Площ: 1 дка
Вид и хронология
Надгробна могила, част от некропол
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 13.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310100
Местоположение
Населено място: с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Трите могили
Особености
Площ: 6 дка
Вид и хронология
Селище
Ранна желязна епоха
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.
Изготвил
В. Герасимов, 10.11.1992 г.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2310101
Местоположение
Населено място: с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
Местност: Голямата могила
Особености
Площ: 3 дка
Вид и хронология
Надгробна могила
Неопределима
История на проучването
Теренни издирвания през 1989 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.
Изготвил
В. Герасимов, 16.11.1992 г.
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19 Източници на информация
Таблица с използваните източници информация
№

10

Източник
Димитрова, П., Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 3, Книга 24 –
Стара Загора, Булгед ООД, София, 2012, ISBN 978-954-2997-48-1
Димитрова, П., Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 3, Книга 24 –
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