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1. Общи условия
Общият устройствен план на община Златоград е възложен за изпълнение на
екип от есперти на НЦТР ЕАД с ръководител арх. Камелия Пешунова, след спечелена
обществена поръчка.
Целта на създаването на ОУП на община Златоград е да се отразят
настъпилите съществени изменения в социално-икономическата среда и условията,
в които се развива нашата страна. Необходимостта да се осигури равнопоставеност
на отделните субекти в икономическия живот, да се осигури защита и баланс на
интересите и собствеността на всички участници в устройствения процес води след
себе си и до промяна на политиката за устройство на територията.
Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с
изискванията на договора, заданието за изработването на ОУП и действащата
нормативна уредба.
При изработването на плана е използвана предоставена информация от
специалисти от дирекции, отдели и сектори на общинската администрация на община
Златоград, представители на експлоатационни дружества и ведомства. Използвани
са материали от Национална концепция за пространствено развитие за периода 20132025, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Регионален план
за развитие на Южен централен район от ниво 2 2014-2020 г., Стратегия за развитие
на област Смолян 2014-2020 г., Общински план за развитие на община Златоград
2014-2020 г., Подробни устройствени планове на отделни имоти от територията на
общината, КВС на землищата и др.
1.1 Цели и задачи на разработката
Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да предложи
адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да
формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.
В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като:
 Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално,
национално и над национално ниво;
 Определяне границите на териториите в община Златоград, в зависимост от
основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените
дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
 Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните
територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените
територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура;
 Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените
интереси на територията на община Златоград, при равнопоставяне на различните
видове собственост и необходимостта от защита на обществения интерес
 Създаване на възможности за възстановяване на нарушените територии и
определяне на последващото им предназначение;
 Определяне устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им
предназначение и осигуряване опазването на недвижимото културно наследство;
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 Предвиждане на подходящо развитие на техническата инфраструктура и
обвързването и с националните инфраструктурни и европейски коридори;
 Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствените
планове, съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет
на устройственото планиране, както и правила и нормативи към тях;
 Увеличаване възможностите за управление на съществуващите към
момента потенциални урбанистични процеси на територията на общината и контрол
върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията и;
 Стимулиране на икономическото развитие на общината, чрез създаване на
планова основа, подчинена на инструментариума на устройственото планиране;
 Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културноисторическото наследство;
 Подобряване на жизнената среда на територията на общината, чрез
осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване,
възможности за рекреация, спорт и др.
Общите устройствени планове1 са основа за цялостното устройство на
териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните
землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят
общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и
предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда
и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето
на подробните устройствени планове.
Изхождайки от формулираните цели на ОУП и от схващането, че планът ще
бъде управленски инструмент на община Златоград в сферата на пространственото
й развитие, се формулират и неговите задачи. Целите и задачите на ОУП са
съгласувани със същите на Общинския план за развитие на общината за 2014-2020 г.
Основните задачи на плана са:
1) Определяне на общата структура на територията, местоположението,
землищните граници на населените места и селищните образувания, на отделните
урбанизирани територии и извънурбанизираните такива (изключителна държавна,
публична държавна и публична общинска собственост), земеделските и горски
територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници,
нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, както и
териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
2) Разработване на общия режим на устройство на всяка от териториите по
задача 1), който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване,
използване, изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, които са
установени със специални закони;
3) Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината, връзките им с
териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и
съоръжения на национално ниво;

1

Съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗУТ
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4) Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на
предвидими природни бедствия, както и регламентиране на превантивни мерки,
методи за защита и начин на устройство на териториите;
5) Установяване на териториите, в които е необходимо активно прилагане на
ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите
за превантивна устройствена защита;
6) Установяване на териториите за специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони;
7) Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в
урабанизираните и извънурбанизираните територии, чрез поддържане на екологично
равновесие и опазване на околната среда;
8) Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно
историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на
допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други
ресурси;
9) Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни
устройствени дейности.
1.2. Кратка историческа справка
гр. Златоград
Една от версиите за произхода на името Златоград е от златистите отблясъци,
в които се къпят белите къщи при залез слънце. Друга версия е, че името произхожда
от златистия цвят на засъхналите тютюневи низи пред всяка къща. Найемблематичната и легендарна личност за района е Делю хайдутин, защитник на
поробените и угнетените, който загива от сребърен куршум, направен от открадната
негова монета. Народът го възпява в десетки песни, а най-познатата сред тях – „Излел
е Делю хайдутин” в изпълнение на родопския славей Валя Балканска, политна с
„Вояджър” през 1977 година към необятната Вселена като послание на земляните.
През вековете Златоград има бурна, трудна и често превратна история. Някога
Златоград се е наричал Беловидово - заради ослепително белите му къщи. Варосани
са зидовете, които ограждат всички старовремски къщи, бели са стените им и стаите,
бели са комините. Белите къщи на някогашното Беловидово са накацали из припеците
на двете реки - Голяма и Малка.
През турското робство Златоград се нарича Даръ-дере - едно име с неизяснен
етимологичен произход. „Дар-ъ” означава и „просо", и „тясно”. Тясно не може да бъде,
защото Златоград е построен на единственото широко място из цялата долина, а и
просото тук не е познато. Според други теории Дар-ъ дере идва от Дер-и-Дааре,
преведен като „врата на водата, на изобилието”, може би защото Златоград е заселен
по течението на две реки. Кога за първи път става това заселване не е известно. Но
при разкопки, направени в местностите Чойневи лъки и Джерахови ниви, са разкрити
средновековни некрополи от Х - ХІІ век от ранната християнска епоха. От друга страна,
едно древно погребение, намерено на билото срещу връх Света Неделя, е явно
тракийско. В него освен скелета и една конска глава, са открити фибули и маронийски
монети от преди 2 000 години. Археологическите и историческите паметници
доказват, че този край е бил населен с траки, славяни и българи. В района има следи
от старо селище - развалини от църкви, крепостни стени, пътища, мостове.
Днешното си име – Златоград градът получава през 1934 г. с указ на царя.
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Златоград е селище с богата култура и многовековна история. Тук могат да се
посетят много църкви, манастири и християнски гробища, които свидетелстват, че по
тези земи е живяло предимно българско население.
с. Старцево
Има основания да се предполага, че Старцево е най-старото селище в региона.
Според разкази на стари хора от Неделино, през Българското средновековие част от
неделинци са придошли от Старцево2, има и предположения, че и Златоград е
заселен основно от старцевци. Според Ст. Н. Шишков старото име на селото Елехче
е видоизменена форма от Илия или Алия, Иляс, или че името на селото произлиза от
турската дума "илиасче", което значело "дюля", "круша"3, на стара австро-унгарска
военна карта от 1910 присъства като Илиасча 4. Има и предположения, че първото име
на селото е било Алексиево5, които не се основават нито на документи, нито на
местни предания.
Днес Старцево е най-голямото село в община Златоград и в област Смолян,
както и едно от най-големите в страната. През последните години се наблюдава
засилваща се тенденция на емиграция, като селото все повече се обезлюдява.
Селото и по-специално местността Белите камъни някога е било старо селище
в Римската империя. Като деца много от жителите са намирали старинни и римски
монети. През селото е минавал важен римски път.
В местността Бялото каменье (Белите камъни) има следи и останки от живота
на древните траки. Има предположения, че е възможно там да се е намирал
основният за населеното място и района култов за траките обект. Откривани са малки
пещери, в които са оставяни и принасяни дарове за боговете.
На 3-4 км североизточно от Старцево, в землището на с. Пресока, се намира
местността Св. Неделя, наричана от околното население „Ста̀ниделе“. Според
предание, запазено в региона, там е имало стар манастир и крепост6. Недалеч оттам,
през 1955 г. е разкрит (предполага се средновековен) християнски некропол7. До 1934
г. тази местност, известна сред старцевци и като "Купенат", е била собственост на
Юмер Бюлюкбашиев от Старцево, който я продава на златоградчанин. Днес тя е
собственост на църковното настоятелство в Златоград.
с. Ерма река
Според Любомир Милетич към 1912 г. населението на село Ерма река (Ермарѣка) се състои предимно от българи, изповядващи мюсюлманска религия. В района
на Ерма река са открити няколко паметници, които датират приблизително от 11001300 г. Това са няколко християнски гроба, църква и манастир.
В района на селото почти всички местности са на български език, това говори,
че преди частичната ислямизация по тези земи в началото на 1500 г. района на Ерма
река е населяван от българи-християни. След идването на турците населението се

Свилен Капсъзов. Из: „Между зелени върхове”. В: списание Родопи, кн. 9, 1975, с. 14 – 15.
Ст. Н. Шишков, Из долината на р. Арда. Пътни бележки и впечатления с илюстрации, Пловдив, 1936,
с. 45
4
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/43-41.jpg
5
Анастас Примовски. Бит и култура на родопските българи. СбНУ, кн. LIV, София, 1973, с. 204–205.
6
Енциклопедия България Т. 4, БАН, С. 1984 г., с. 553 – 554.
7
Анастас Примовски. Бит и култура на родопските българи. СбНУ, кн. LIV, София, 1973, с. 205–206.
2
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разбягва, както гласи легендата, като напускат селището и се изселват в Златоград,
върховете наоколо и предполагаемо на юг към Беломорието.
Впоследствие към 1720 г. става новото заселване. Първите заселници са от
района на Даръдере/Златоград. Това са били трима братя с фамилия Хюрметлийци,
от което произлиза и първото име на Ерма река просъществувало до 1914 г. с
Хюрмате. Много доводи са довели до мнението, че те са наследници на ония българихристияни, които са населявали района на Ерма река преди османската власт.
Буди съмнение обстоятелствата, че след идването на тези братя Хюрметлийци
по тези места не е имало никой, а българските имена на местностите са се запазили.
Логично е да се мисли, че те са изпратени по тези места от техните деди, които са им
дали информацията за цялата местност.
Първоначалните заселници - тримата братя са били добри скотовъдци и
овчари. Те са пристигнали тук с многобройните си стада като са намерили добра паша
и благоприятен район за живеене с хубави гори, благоприятен климат и наличие на
голяма река. Според показанията на Михаил Митков Белев роден 1872 г. след
установяването си в Ерма река същите са направили три мандри за производство на
масло и извара.
Производството на масло и сирене по тези земи не е било познато. Откриването
на плодородни земи, тучни пасища и много добри природни условия са най-голямата
предпоставка за развитието на селището. От с. Старцево /Елехче/ около 1750 г. идва
една група и се заселват в горната махала - Кундева падина, като след няколко години
се изселват високо в балкана и се оформят няколко малобройни махалички Тънковица, Бельовица, Андроу и др.
След заселването на няколко отделни местности в района на Ерморечието на
бивши жители на с. Старцево се образува смесена махала Мързян с жители на с.
Старцево и с. Чепинци. Впоследствие се разраства и централното селище. От
дошлите първоначално трима заселници се образуват и трите основни Фамилии Белеви, Сиракови и Дюлгерови.
Разрастването на централното селище по отношение на жителите му дава
възможност под претекст за търсене на повече пасбища и по-добри условия за живот
да се образуват още няколко махали "Крушкова махала", "Въртоля", "Габров дол
/Юрукови колиби/", "Крив габър". Основното занятие на всички махали е било
скотовъдството и от части земеделието. Производството на масло, месо и извара се
увеличава и към 1820-1840 г. се образуват още три мандри.
За периода 1840-1872 г. в централното селище и махалите живота не се е
променил с нищо, продължава усиленото развитие на скотовъдството. По време на
Руско-турската война в района на гр. Златоград пристига малоброен руски отряд
предвождан от ген. Черевин. От този отряд осем войника предвождани от един
капитан достигат до Ерма река.
Макар че според Санстефанския мирен договор селището остава в територията
на България, то след Берлинския договор отново преминава към Турция и така
просъществува до 1912 г. След Балканската война - 1912 г. района се освобождава
от османска власт и преминава изцяло в територията на България. През следващите
30 години централното селище сериозно намалява и се обезлюдява до минимум.
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Хората се заселват по околните височини, където си осигуряват лични зони от земя и
гори.
През зимата на 1934 г. около 30 семейства от селото бягат през границата в
Гърция и после се прехвърлят в Турция, където са настанени в селата Чамалтъ и
Дерелер - окръг Бафра, област Самсун. 8
Едва развитието на рудодобива през 50-те години извършва обратно
преселване - връщане на хората от околните колиби махали в централното селище и
установяването им за целогодишни пребивавания в Ерма река.
За периода 1952-1980 г. селището се разраства с обявяването му за
промишлено, от пръснато село махали и колиби се окрупнява до максимум т.е. с
изключение на Крушкова махала в момента всички живеят в централното селище.
Бившите махали и колиби се населяват през лятото предимно от стари хора и от
жителите на селото през почивните дни, пенсионери и др., които се занимават със
скотовъдство.
с. Долен
Според Любомир Милетич към 1912 г. населението на село Долен (Доленъ) се
състои от християни и мюсюлмани.9 В с. Долен има много исторически и културни
забележителности. По време на османската власт през селото е минавал път за
Беломорието, който е водел до Узунджово (местност близо до Хасково, която и днес
съществува). Някогашните търговци са минавали през селото с керваните си по черен
път, за да стигнат дотам. Има две местности в селото, които се наричат Ханът - там
са били разположени крайпътни ханчета, където търговците сядали да отпочинат и
да пренощуват и местност Катърбек - нейното име идва от факта, че търговците
връзвали там своите катъри.
с. Кушла
Селото е ново и е възникнало през 20-те години на ХХ век. Тогава, след
прекарването на новата гръцко-българска граница част от имотите на населението на
голямото и старо село Угурли, Ксантийско, остават в българска територия и това
население, смятайки новата граница за временна, се преселва на територията на
имотите и създава ново селище. В началото преселниците поддържали връзка със
съселяните си, останали в Угурли, но впоследствие границата била охранявана. През
40-те години на ХХ век, когато Западна Тракия отново е в границите на България,
разделеното население продължило общуването, като съвместно се празнували
общи празници. Оттогава имало и женитби между угурлийци и кушленци. След 19441945 г. всякакви връзки през границата, която е строго охранявана, са прекратени, чак
до настъпване на демократичните промени в България, в края на века.

Геoрги Зеленгора. Среща с България след 77 години раздяла. // Zaman Bulgaria, 2012-09-17. Посетен
на 2012-09-20.
9
Милетич, Любомир. Разорението на тракийскитѣ българи презъ 1913 година. София, Българска
академия на науките; Държавна печатница, [1918]. с. 295.
8
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с. Пресока
Село Пресока е образувано през септември 1983 г. от населените местности
(махали) Пресока (числяща се дотогава към Старцево) и Читакови колиби (до този
момент част от Златоград). В края на 1985 г. Пресока наброява 179 жители.10
с. Страшимир
Село Страшимир е разположено в южната част на централните Родопи в
община Златоград, на 2 км. път от разклон „Печинско”. До 1950 г. населението на
селото се е занимавало главно с земеделие и животновъдство и само малка част с
рудодобив.
Село Страшимир и прилежащите му рудни находища са били известни и
разработвани още от Византийската империя, след това са били собственост на
Кемил паша, по чиято покана там са работили френски инженери до 1921 г. През 1921
г. договор за концесия върху рудното находище получава Иван Савов- български
индустриалец. По това време и до 1950 г. с. Страшимир носи името Боево и рудното
находище става собственост на „Горубсо”. От 1951 г. до 1975 г. селото се населява от
около 4800 жители и по това време е било едно от водещите промишлени селища,
известно със своите природни красоти. Селото е сгушено между върховете
„Бучовица”- 1404 м. и „Петровица”- 1309м. Освен със своята красива природа ни
пленява с исторически забележителности. На територията на селото са открити
останки от древна тракийска крепост. Наличието на много неработещи минни галерии
са предпоставка за развитието на минния туризъм. Приоритет на селото е и
развитието на селски туризъм. За около един месец-около 1953-54 г. името на с.
Страшимир е било – Червенковград /заради култа към личността на Вълко
Червенков/, но с падането от власт на Червенков селото е преименувано отново на
Страшимир.

Мичев, Николай и Петър Коледаров. Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987,
София 1989, с. 221.
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2. Представяне на област Смолян. Обща характеристика на община
Златоград
2.1. Представяне на област Смолян
Област Смолян е разположена в Южна България и е разположена в
централната част на Родопите. Територията и е с площ 3 192,9 км. 2 (2,9% от
територията на страната).
Специфични предимства на областта са съхранената чиста природна среда
и наличието на природни ресурси (руда, минерална вода, горски площи).
Областта е част от Южен централен район от ниво 2, в който влизат и
съседните области Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково със следните
административни граници:
 на изток – област Кърджали;
 на запад - област Благоевград;
 на север - областите Пазарджик и Пловдив;
 на юг - Република Гърция.
Административно областта е разделена на 10 общини, 103 кметства и 242 населени места.
2.2. Обща характеристика на община Златоград
Община Златоград е разположена в Южна Централна България и попада в
обхвата на Южен централен район от ниво 2 (NUTS2), в област Смолян (NUTS3).
Община Златоград граничи със следните общини:






на изток – общините Джебел и Кирково (Област Кърджали);
на запад – община Рудозем (Област Смолян);
на северозапад – община Мадан (Област Смолян);
на север – община Неделино (Област Смолян);
на юг – Република Гърция.

В административно отношение общината се състои от девет населени места –
1 град и осем села. Административният център е град Златоград, обединяващ около
себе си осем населени места - Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци,
Страшимир, Пресока и Кушла.
Златоград се намира на отстояние до следните стратегически точки, както
следва:










Българо-Гръцка граница - 4 км;
Бяло море - 75 км;
Черно море - 310 км;
гр. София - 300 км;
гр. Смолян - 55 км;
гр. Александруполис-Република Гърция - 170 км;
гр. Солун-Република Гърция - 310 км;
летище Кавала-Република Гърция - 95 км;
летище Пловдив - 140 км.
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Територията на община Златоград обхваща площ от 171,537 км2 11, която
представлява 5,37% от територията на област Смолян и 0,15% от тази на страната.
Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 27,1 км2,
горски фонд 137,6 км2, фонд населени места – 4,7 км2, фонд водни течения и площи
– 1,7 км2, територии за транспорт – 0,5 км2.
Надморската височина в общината варира от 385 до 1118 м. Град Златоград е
най-ниското разположено място в общината - 420 - 550 м. Релефът е планински, като
на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини. През
територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км и
с водосборна площ 1202,8 км2. Тя води началото си от вливането на реките Малка
река и Голяма река в центъра на гр. Златоград.
Населението на община Златоград е 12 321 души 12, което представлява 10,12%
от населението на област Смолян, 0,83% от това на Южен централен район (ЮЦР).,
0,17% от населението на страната.
Достъпът до Златоград се осъществява единствено с автомобилен транспорт.
Единият маршрут е от Асеновград през Бачковския манастир, Нареченски бани,
Чепеларе, Смолян и Мадан (около 130 км от Асеновград). Другият маршрут до
Златоград е от посока гр. Кърджали (55 км) през с. Бенковски. Общината е отдалечена
от основните летища в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас) и от най-развитите
дестинации за престой на чужденци (Черноморското крайбрежие, София, Боровец,
Банско).
На 15.01.2010 г. е отворен за преминаване четвъртият гранично-контролно
пропускателен пункт между Република България и Република Гърция ЗлатоградТермес (Златоград - Ксанти). Пунктът и пътят до него са изградени от община
Златоград с целеви средства отпуснати от Републиканския бюджет. Пунктът е
изключително натоварен, трафикът е интензивен. Структурата на транспортният
поток е еднообразна, поради стеснените габарити на пътните участъци и въведените
ограничения за безопасност на движението, особено на територията на Република
Гърция. Преобладаващ тип преминаващи МПС-та са леките и лекотоварни
автомобили до 2 тона, както и автобуси за обществен превоз на пътници до 12 места.
Тази транспортна комуникация дава възможност за достъп, както до
Беломорието, така и до редица съоръжения на техническата инфраструктура в
Северна Гърция, в т.ч. летища, автомагистрали и пристанища.

11
12

Данните са взети от Агенция по геодезия, картография и кадастър към МРРБ
По данни на НСИ, преброяване 2011 г.

13

3. Екологично състояние и рискове
Атмосферен въздух
Свидетелство за качествата на въздуха е факта, че в общината няма пунктове
за постоянен мониторинг на атмосферните замърсители. Регионалната лаборатория
- Смолян към ИАОС извършва периодичен имисионен контрол. Наблюдаваните
показатели за качеството на атмосферния въздух са: серен диоксид, азотен диоксид,
азотен оксид, озон, въглероден оксид, оловни аерозоли, общ прах и сероводород,
амоняк, метанови въглеводороди, неметанови въглеводороди, степен на
запрашеност. За град Златоград основни целогодишни източници на емисии са
автомобилите, а през зимния сезон и битовите отоплителни инсталации. По–малък е
делът на емисиите от промишлени и животновъдни източници.
При измерванията през 2012 година са констатирани по-високи нива (не
превишаващи нормите) на фини прахови частици. Корегиращи мерки са измиване и
оросяване на улиците и увеличаване на растителността.
Под стриктен контрол за КАВ са промишлените замърсители в районите, в
които „ГОРУБСО-Златоград" АД извършва добива и обогатяването на полезни
изкопаеми.
Периодични са проверките в района около котелно помещение на „Белотекс95" АД. Освен за съдържание на химични съединения се проследява наличието и
нормите на запрашеност.
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха в общината. Вредният
му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните
прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в
това число мутагени, ДНК-модулатори и други, както и от участъка на респираторната
система, в която те се отлагат. Прахът постъпва в организма предимно чрез
дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни
пътища, а по-фините частици (ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната
система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора
с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към
високи стойности на ФПЧ10. През анализирания период е извършван мониторинг за
запрашаване с ФПЧ10 по метода на емисионно пробонабиране на конусни трошачки
във флотационна фабрика - с. Ерма река и котелно помещение на „Белотекс-95" АД,
където са установени инцидентни превишения на нормите по отношение на прах, СО2
и SO2.
С изключение на посочените локални и инцидентни проблеми, свързани с КАВ,
атмосферният въздух над общинската територия може да се класифицира като чист.
Води
Основно влияние върху качеството на водите в община Златоград оказват два
фактора - битовите отпадъчни води и промишлените отпадъчни води.
Битовите отпадъчни води замърсяват водоприемниците след по-големите
населени места- Старцево (общ. Златоград), На тази агломерация с над 2000
еквивалентни жители все още няма изградени селищни пречиствателни станции.
Въведената в експлоатация ГПСОВ Златоград работи с добър пречиствателен
ефект. Отчита се сериозно подобрение на качеството на водите на река Върбица
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съгласно публикуваните данни за извършен мониторинг на водите от Басейновите
дирекции за 2015 г.
ГПСОВ-Златоград е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за
отстраняване на азот и фосфор. През 2015 год. не са констатирани отклонения от
ИЕО по изпитваните показатели. Съоръженията на ГПСОВ-Златоград са в техническа
изправност.
Значително е замърсяването от промишления сектор, преди всичко на
рудодобивния отрасъл. Вследствие улавянето и пренасочването на част от
рудничните води в хвостохранилището, е намалено внасянето на замърсявания във
водите и почвите. Отчита се, че хвостохранилището дава добър пречиствателен
ефект. Въпреки това, река Върбица преди Ерма река до пункт на река Върбица след
стената на хвостохранилище „Ерма река" е силно замърсена, вследствие изпускането
на руднични води. Преди град Златоград водите се променят до средно замърсени.
Аналогично, река Гюдюрска от село Фабрика е със силно замърсени води, с биотичен
индекс БИ-1-2 и се променя до средно замърсени преди вливането си в река Върбица.
Рудничните води са замърсени и от йони на тежки метали.
На територията на общината „ГОРУБСО-Златоград" АД е единственото
предприятие, попадащо в обхвата на предприятията и/или съоръжения с нисък и
висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от ЗООС. Това са
предприятия, които подлежат на ежегодно издаване на комплексно разрешително за
дейност. Флотационната фабрика към „ГОРУБСО-Златоград" АД е регистрирана като
обект, извършващ промишлени дейности, от които се формират отпадъчни води,
съдържащи приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно приложение 1,
към чл.1,ал.2 на Наредбата за стандарти за качество).
Среднодневната преработка на руда варира между 500 и 600 тона. За
преработката на 1 тон руда е необходима и се разходва около 8 м3 вода или за една
смяна общо 4000 м3, което количество под формата на „стерил" се зауства във
хвостохранилище „Ерма река". След пречистване, отпадните води през шахтовия
преливник се заустват в река Голяма. Контролът се осъществява на изход тунел ХХ
„Ерма река", на 200 метра от река Гюдюрска, преди смесване на водите с тези от ХХ
„Ерма река" и на 200 метра от река Гюдюрска след смесване на водите с тези от ХХ
„Ерма река". Отпадните води се заустват в река Голяма, съгласно условията на
Разрешително за заустване №300839 от 26.04.2005 година, удължено с Решение
№РР-1296 от 20.07.2011 година, със срок на действие 30.11.2021 година.
Извършва се редовен мониторинг на филтрационните води през стената на ХХ
„Ерма река" чрез контрол на пиезометрите. На всеки три месеца се извършват
измервания на статичните и динамични показатели на стената на ХХ „Ерма река".
Освен проверките за издаване на комплексно разрешително, в предприятието са
извършват периодични проверки за контрол качеството на водите. При някои от тях е
установено превишаване на пределно допустимите норми на тежки метали във
водите. Подобни проверки се извършват на бетонни възли, автомивки и кравеферми,
като не са констатирани надвишаване на пределно-допустимите норми на
замърсяване.
Състоянието на участъка от извора на река Върбица до Златоград се води
рисков участък в плана за управление на река Арда, с най-висока степен на
замърсяване.
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Таблица №1: Състояние на водните тела в община Златоград
№

Код

Водно тяло

Тип

Екологично Химич Обоб
съст./
но
щ.
потенциал съст. Съст.
2009
1
лошо Лошо
2
добро Лошо

Извор на р. Върбица до гр. Златоград
TR24
р. Неделинска (Узундере) - ляв приток TR24
на р. Върбица
3 BG3AR400R074 р. Върбица и притоците от гр. Златоград TR24
2
лошо Лошо
до устие
4 BG3AR400L018 яз. Горубсо Златоград
TL32
4
добро Добро
Източник: План за управление на речния басейн на река Арда, БДУВИБР - гр. Пловдив
1
2

BG3AR400R017
BG3AR400R016

Почви
Почвите, като един от основните компоненти на околната среда, са предмет на
опазване, възстановяване и устойчиво ползване, за което е създадена съвременна,
съобразена с Европейските изисквания и стандарти нормативна база, както структури
и схеми за нейното прилагане.
Съществените проблеми са свързани с ерозията на почвите, локалното
замърсяване с тежки метали и съществуването на обширни територии с нарушена
почвена покривка от дейността на добивните предприятия. Очертава се трайна
тенденция почвите да са вкисляват.
Основните източници на замърсители в почвите са свързани с добивната и
обогатителната дейност на „ГОРУБСО-Златоград" АД. В районите, в които е
концентриран добива в резултат на антропогенните фактори се наблюдава отлагания
на олово, цинк, кадмий в малки концентрации. По-сериозни са пораженията около
хвостохранилище „Ерма река".
Процеса на изграждане на хвостохранилищата е съпроводен с частично или
пълно унищожаване на почвената и растителна покривка на територията на обекта.
На практика тези площи не подлежат на възстановяване с изключение на
повърхностната част, плажните ивици и откосите на стените на хвостохранилищата,
те обаче само в известна степен могат да възстановят своето плодородие.
За намаляване на въздействието на минно-добивната и преработвателна
дейност върху компонентите на околната среда, в частност компонент почви се
изпълняват ремедиационни мероприятия. Относно решаването и отстраняване на
проблемите от минали екологични щети, причинени до момента на приватизация,
дружеството изпълнява одобрена „Програма за отстраняване на минали екологични
щети, причинени до момента на приватизация", по която се изпълняват
предвидените за целта дейности. Извършените проверки от страна на РИОСВСмолян не констатират нарушения в компонентите на околната среда в резултат на
изпълнението на работите и дейностите, залегнали в работните проекти на
дружествата в това отношение.
Другите източници на замърсяване на почвите вследствие на нерационално
торене, използване на пестициди и инсектициди, замърсяване от животновъдни
обекти и малките промишлени предприятия е много ограничено в сравнение с
замърсяването, причинено от рудодобива и обогатяването.
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Отпадъци
За хармонизирането на местната политика за управление на отпадъците с
промените в ЗУО, през 2013 година община Златоград разработи стратегическата
рамка, която предвижда постигането на конкретни цели до 2020 година, чрез
прилагане на интегрирана система за разделно събиране на отпадъците. В тази
връзка, с Решение №Ж 255/04.08.2016г. на Общински съвет Златоград е приета
Общинска програма за управление на отпадъците в община Златоград. „Програмата
включва необходимите мерки за изпълнение задълженията на органите на местното
самоуправление и местната администрация, регламентирани в Глава втора, Раздел
III на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Рамката, обхвата и съдържанието
са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план
за управление на отпадъците.
В Програмата е отразено актуалното състояние, идентифицирани са
проблемите, направен е анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите (SWOT анализ), въз основа на който е формирана идеята за управление
на отпадъците на общината - предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното
им въздействие върху човешкото здраве и околната среда, при поносими разходи за
населението.
Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на
отпадъците, следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система на
управление на всички нива в нашата община.
Разработен е проект за оптимизиране на съществуващата система за
управление на отпадъците, чрез осигуряване на възможност за поетапно
преминаване на смесена система към разделно събиране на отпадъците от типа „от
врата на врата". Проектните дейности включват доставката на съдове за временно
съхранение на битови отпадъци, специализирани чували за разделно събиране на
годните за рециклиране отпадъци и един 16 м3 специализиран автомобил.
„В изпълнение задълженията на местната власт, съгласно чл.19.ал.3, т.6 от
ЗУО и чл.4, т.10 и чл. 59 от Наредба №5 за управление на отпадъците в община
Златоград, одобрена с Решение № Е 1059 от 26.05.2015 г. на Общински съвет
Златоград, през м. февруари 2017 г. стартира система за разделно събиране на
отпадъчни материали, включително от опаковки от хартия, картон, пластмаса и
стъкло „от врата на врата” в гр. Златоград, с. Аламовци, с. Страшимир и с. Цацаровци.
Предвижда се разширяване на обхвата и поетапно въвеждане и в останалите
населени места на територията на общината.
На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба №5 общината е сключила договор №20 от
05.02.2016 г. за сътрудничество с идеална цел и без финансови ангажименти с
„ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД, в качеството му на юридическо лице, притежаващо
необходимите регистрационни документи, съгласно чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35,
ал.3, т.5 от ЗУО - №11-РД-300-00/01.02.2016 г. и №11-РД-299-00/01.02.2016 г.
Изготвената технологична схема за разделно събиране на отпадъците
определя конкретните ангажименти на Община Златоград и на „ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД.
Дейност „Чистота” към Общинска администрация Златоград извършва събиране и
транспортиране на разделното събрани отпадъци от домакинствата
до
специализирана площадка на дружеството. То за своя сметка предоставя
необходимия брой специализирани чували, претегля предадените разделно събрани
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отпадъци,
извършва допълнително разделяне и/или третиране и организира
натоварването и транспортирането им за последващо оползотворяване.
Съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 4 от ЗУО и чл.61 от Наредба №5
ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни
сгради, са длъжни да събират разделно образуваните от дейността им отпадъци и да
ги предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл.35 от ЗУО. Голяма
част от тези обекти в общината са сключили договори и се обслужват от ЕКОЕФЕКТИ”
ЕООД.”
Генерирането на битови отпадъци е в пряка зависимост от мястото на
образуване на отпадъците, от стандарта на живот на населението, от концентрацията
на туристическия поток и варира по сезони. „Данните за количеството отпадъци в
община Златоград, по отпадъчни потоци са представени в таблица №2.
Таблица №2: Количество отпадъци по отпадъчни потоци в община Златоград
2015 г.

2016 г.

Разделно
БиоразБиоразсъбани
Разделно
градими- Строиградими- Строите- отпадъци
събани
Битови зелени
телни
Битови зелени
лни
от
отпадъци
месец отпадъци отпадъци отпадъци отпадъци отпадъци отпадъци домакинства от фирми
януари
158,000
4,800
9,400
154,440
5,990
7,500
февруари 159,440
4,200
4,600
168,100
10,580
6,300
март
143,100
11,000
17,100
158,280
20,950
18,900
0,927
12,200
април
213,300
10,100
12,700
169,000
31,300
13,300
5,260
19,600
май
188,540
2,100
31,300
180,720
26,680
31,100
6,100
13,320
юни
199,080
11,700
35,100
185,900
28,330
22,900
4,770
19,300
юли
223,580
15,900
43,100
165,400
24,690
23,100
8,000
12,665
август
215,500
21,800
60,900
210,360
26,870
87,400
5,810
15,100
септември 243,060
21,500
51,600
207,380
38,590
72,400
7,000
14,500
октомври
218,080
55,010
18,660
173,820
40,940
86,200
7,380
10,250
ноември
191,120
18,680
23,000
172,020
32,450
101,700
6,310
6,730
декември
183,340
6,560
10,700
141,800
25,870
80,400
4,750
7,700
Общо: 2336,140 183,350 318,160 2087,220 313,240 551,200
56,307
131,365
Източник: Общинска администрация Златоград

С писмо № КД 04 – 502/27.04.2006г. РИОСВ гр. Смолян съгласува насочването
на строителни отпадъци, земна и скална маса, образували се на територията на
Община Златоград за запълване на празните очистни пространства на минна галерия
в с. Страшимир.
Образуваните строителни отпадъци на територията на Община Златоград са
предимно от юридически лица от строителна дейност. Не малка част от тях са
формирани и от физически лица, вследствие на домашни ремонтни дейности.
Лечебните заведения в общината осъществяват контрол върху отпадъците от
хуманната медицина, като за целта обезпаразитяват отпадъците и ги предават на
лицензирана фирма за обезвреждане и транспортиране. В общината има и
регистрирани площадки за екологично третиране на отпадъци от МПС, както и на
пунктове за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. РИОСВ-Смолян
извършва планов и извънреден контрол по закона за управление на отпадъците.
Съгласно действащият Национален план за управление на отпадъците за
периода до 2020 година, общините Мадан, Златоград и Неделино са включени в един
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регион и ползват общо регионално депо. В тази връзка, на 23.12.2010 г., е създадено
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Мадан. Съгласно чл.
52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се дава възможност на
кметовете на общини, включени в Регион за управление на отпадъци (по смисъла на
чл. 49, ал. 9) да разработят Регионална програма за управление на отпадъците, в
случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните общини, са
ясно разграничени в програмата.
С решение №Ж 385 на Общински съвет Златоград е приета Регионална
програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино
(2016 – 2020). Програмата е изготвена в съответствие с решение №3 от 25.06.2015г.
на десетото общо събрание на
Регионалното сдружение. Разработена е в
съответствие с Методическите указания за разработване на регионални програми за
управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015г. на
Министъра на Околната среда и водите. Рамката, обхвата и съдържанието на
програмата са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците. Съобразена е с действащите
Общински програми за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и
Неделино, както и с изискванията на всички стратегически и нормативни документи и
актове на национално, областно и общинско ниво, които са отразени при анализа и
оценката на действащото законодателство и национални програми. Тя се явява
продължение на приетата, през 2010 г., от трите общини, Регионална програма за
управление на отпадъците, с период на действие 2010-2015 година.
Целта на Регионалната програма за управление на отпадъците е да определи
достъпни мерки, приложими на регионално и общинско ниво, в изпълнение на
задълженията на кметовете на трите общини по глава ІІ, раздел ІІІ от Закона за
управление на отпадъците, с която се регламентират основните отговорности на
общините по управление на отпадъците. Програмата дава възможност да се обединят
усилията на общините за съвместното изпълнение на целите за рециклиране и
оползотворяване на масово разпространените отпадъци от бита, оползотворяване на
биоотпадъците, ограничаване на количествата депонирани отпадъци и изграждането
и ползването на общи съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.
В Програмата е отразено актуалното състояние, идентифицирани са
проблемите, направен е анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите (SWOT анализ), въз основа на който са формирани целите,
приоритизирани са мерките и дейностите за изпълнение. Паралелно с анализа на
събраните данни и оценка на съществуващите системи е направена прогноза за
количеството отпадъци.
Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на
отпадъците, следва да осигурят прилагането на интегрирана и ефективна система за
управление на регионален принцип.
В изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО (на основание чл. 26,
ал. 1, т. 6 от ЗУО), на дванадесето общо събрание на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците за общините Мадан, Златоград и Неделино е прието
Решение №2 от 30.08.2016г., за кандидатстване като допустими кандидати по
процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“
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Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е
намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на
допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови
отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или
биоразградими отпадъци.
В общината действа площадка за третиране на отпадъци с издадени
разрешения и регистрационни документи, съгласно чл.35 от ЗУО - за събиране и
предварително третиране на хартия, пластмаса и стъкло и за събиране и
предварително третиране на ОЧЦМ „Орион Аутотранс” ЕООД – гр. Златоград
Обезвреждането на утайките от ГПСОВ гр. Златоград се осъществява чрез
депониране на Регионалното депо. Преди депониране, утайките се третират
предварително с флокулант. Поради липсата на осушителни полета на
пречиствателните станции, утайките не отговарят на изискванията за използване в
земеделието.
Шум и акустична обстановка
Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху
населението. Той действа като стресов фактор и атакува почти всички органи и
системи на човешкия организъм. Въздействието на шума се увеличава когато влезе
във взаимодействие с други стресови фактори на околната среда. Това особено важи
за градските зони, където повечето от тези стресови фактори действат едновременно.
В градската среда основен източник на шум са транспортните средства. Някои
човешки дейности в сферата на услугите и промишлеността също са източник на шум
и създават дискомфорт у живеещите около източника. На негативното влияние на
шума са подложени в най-голяма степен живеещите на главните улици на града. При
измервания, направени от РИОСВ, е констатирано инцидентно превишение на
пределно допустимите нива на шум за градска среда с 5-8 децибела.
Акустичната обстановка в град Златоград може да бъде оценена като дължаща
се на комбинация на следните основни фактори:
 Незадоволително състояние на пътните настилки;
 Гъсто заселване и застрояване на терени около шумни улици;
 Интензивен автомобилен трафик, особено транзитен, през по-голямата част
от градската територия;
 Липса на бариери и активни противошумови мерки за зоните с
предполагаема приоритетна шумова защита (паркови зони, учебни и лечебни
заведения);
 Непозволено използване на звукова сигнализация от водачи на МПС;
МПС;

 Превишаване на допустимата за населеното място скорост на движение на
 Допускане като участници в движението на неизправни МПС и др.
Радиационен фон и радиационно замърсяване

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната
среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи
организми на Земята. Източник на това йонизиращо лъчение са вторичното космично
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лъчение и естествените радионуклиди, намиращи се в атмосферния въздух, почвите,
водите, храните и човешкото тяло. Измерваната величина е мощност на дозата на
гама-фона и е специфична за всеки пункт, област, регион.
Данните за мощността на дозата гама-лъчение за страната се получават в
реално време от 27 постоянни мониторингови станции на Националната
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
(НАСНКРГФ). На територията на област Смолян е разположена една станция за
мониторинг-на връх Рожен. Средногодишната стойност на мощността на дозата,
определена в Локалната мониторингова станция-Рожен за анализирания период е
над средните стойности за територията на цялата страна и варира около 100-120
nGy/h. Най-високата стойност е отчетена на връх Ореляк - 144 nGy/h. Най-ниски
стойности са отчетени на станциите в Русе и Силистра-около 60-65 nGy/h.
Радиологичния мониторинг на повърхностните води (реките) се изразява в
контрол на показателите, съгласно Наредба № 7/08.08.86 год. за показатели и норми
за определяне качеството на течащи повърхностни води - обща бета активност (0,75
Bq/l), съдържание на общ уран (0,6 mg/l) и съдържание на радий-226 (0,15 Bq/l).
Резултатите от измерванията показват, че показателите са значително под нормите,
дори някои от тях са под минималната концентрация и тенденцията е към запазване
на това им състояние във времето.
Съдържанието на отложения техногенен цезий - 137, в следствие на аварията
в Чернобилската атомна централа от април 1986 година, в изследваните проби от
РИОСВ - Смолян варира от 12,6-20 Bq/kg за с. Барутин, гр. Неделино и гр. Златоград,
като това са най-ниските стойности в региона, а най-високи 156-287 Bq/kg за вр.
Рожен, с. Мугла и с. Манастир. Тенденцията е към общо намаляване на съдържанията
и запазване на неравномерното разпределение на цезия по региони, в зависимост от
преноса, който е извършен от въздушните маси след аварията.
Биоразнообразие и Национална екологична мрежа
Флористично разнообразие
В по-ниските части на общината са разпространени ксеротермни гори от
Quercus frainetto, Q. cerris, а в по-високите, до границата с Република Гърция има гори
от Fagus sylvestris. Растителните съобщества в дъбовите гори са силно видоизменени
под въздействието на човешката дейност. Поради ксерофитизацията след
унищожаването на естествените гори, много по-високо са се изкачили някои
топлолюбиви видове: Juniperus oxycedrus, J. communis, Fraxinus ornus, Carpinus
orientalisи др. Храсталаци от Quercus coccifera (пърнар) заемат най-долните части на
склоновете. Общата характеристика на растителността се определя от
разпространението на предимно ксерофитна растителност, с участието на
средиземноморски елементи. Характерни срeдиземноморски видове са Scleropoa
rigida, Osyris alba, Asparagus acutifolius, Genista anatolica, Orchis provincialis.
Средиземноморските и субсредизимноморски цветни растения са:
Coluteaarborescens,
Lagoeciacuminoides,
Phyllirealatifolia,
rifoliumsubterraneum,
Trifoliumspeciosum,
Rubussanguneus,
Pistaciaterebinthus,
Cistussp.,
Pyrusamigdaliformis, Ranun uluschiosи др.
Интразоналната растителност е представена най-добре от крайречните гори,
главно от Platanus orientalis. На места те са чисти съобщества, на други примесени от
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Populus alba, Salix alba и Alnus glutinosa. В ниските части - по долината на река
Върбица се срещат някои представители на средиземноморския елемент: Quercus
coccifera, Phyllirea latifolia, Juniperus excelsa, и техните съобщества.
Широко представен е преходно средиземноморският елемент. Към него се
отнасят съобществата на Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Оstrya carpinifolia,
Platanus orientalis, Castanea sativa и др., които показват близост със
средиземноморския елемент.
Преходни,
но
с по-голяма
връзка
със
средноевропейския елемент, са съобществата на Quercus cerris, Q. frainetto и др. От
тревистите съобщества, по значителни площи заемат тези с доминант Dichanthium
ischaemumс участие на средиземноморски елементи. Следват съобщества с
доминантPoa bulbosaс още по-богат състав от видове. Върху сухи екотопи са
разпространени още съобщества от Psilurus sp. и др. На влажни екотопи са
формирани съобщества с доминантни видове Festuca platensis, Cynodon dactylon,
Carex sp., Juncus effusus, Crocus olivieri, Asplenium tricbomanes. Pteridium aquilinumе
сред най-разпространените плевели в естествените пасища и ливадии в окрайнините на горите (особено буковите и боровите). В състава на храстова растителност на
сухи екопо-ти по-чести са съобществата на Rosa canina, Juniperus oxycedrus, J.
communis и Cornus mas.
В община Златоград се наблюдават следните пояси на горската растителност:
 Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори
(0-800 м н.в.):
Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-800 м н.в.): Естествена
растителност предимно от чисти и по-рядко от смесени насаждения Salix alba, Populus
аlba и Platanus orientalis.
- Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (150-600 м н.в.):
Естествена растителност предимно от смесени и по-рядко от чисти съобщества от
Quercus frainetto, Q. petraea, Q. pubescens и Carpinus orientalis. В състава им се срещат
Platanus orientalis и Quercus coccifera, който се среща само в тази част на България.
- Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (200400 м н.в.): Основни дървесни видове от род Quercus, като най-често се среща Q.
petraea. В по-високите части на подпояса се появява Fagus sylvatica. Carpinus orientalis
се явявакато основен дървесен видна бедни и ерозирани месторастения.
 Среден пояс на горите от Fagus sylvaticaи иглолостни (600-800 м н.в.):
- Подпояс на нископланинските гори Quercus polycarpa, Fagus sylvatica и
Abies alba (800-1000 м н.в.).
- В по-високите части естествено се среща Pinus sylvestris и P. nigra, който
образуват предимно чисти и по-рядко смесени насаждения с естествено срещащи се
широколистни дървесни видове. Повечето борови култури са създадени на типични
букови месторастения. На много места, поради това, че почвите са с по-тежък
механичен състав, тези видове съхнат или страдат от снеголоми и снеговали.
Ендемични и редки видове на територията на Община Златоград са: Lilium
rhodopaeum, Lathraearhodopaea, Habеrlearhodopensis, Fritillaria graeca, Silene
velenovskyana, Chamaecytisus frivaldszkyanus, Medicago rhodopaea, Marrubium
friwaldskyanum.
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Фаунистично разнообразие
Община Златоград се характеризира с изключително запазено биологично
разнообразие, непокътнати и до момента природни местообитания за редица
животни. Антропогенният фактор, който е най-голямата заплаха за биологичното
разнообразие на територията на общината, не е оставил сериозно отражение върху
нея. Изключение правят районите свързани с минно-добивната дейност на „Горусбсо
- Златоград“ АД, където е нанесено безвъзвратно отрицателното му въздействие
върху околната среда. Животинският свят в района се отнася към централния високопланински фаунистичен район. Изключителното биологично разнообразие тук
включва: 291 вида птици, 40 вида риби, 39 вида земноводни, 26 вида влечуги, в това
число 2 вида сухоземни костенурки, 13 вида змии, 11 вида гущери.
Характерни представители на орнитофауната са:
 Черен кълвач (Driocopus martius); Черен синигер (Parus ater);
 Зелен кълвач (Picus viridis); Голям синигер (Parus major);
 Голям пъстър кълвач (Picoides major); Сойка (Garrulus glandarius);
 Обикновена чинка^т^Пк coelebs); Сокерица (Nucifrada cariocatactes);
 Елхова скатия (Carduelis spinus); Сива врана (Corvus corone);
 Обикновена
montanus);

кръсточовка

(Loxia

curvirostra);

Полско

врабче

(Passer

 Кос (Turdus merula); Домашно врабче (Passer domesticus);
 Елов певец (Phylloscopus collibitus); Градска лястовица (Delichon urbica);
 Качулат синигер (Parus cristatus); Селска лястовица (Hirundo rustica);
Влечуги:
 Зелен гущер (Lacetra viridis); Усойница (Vipera berus);
 Ливаден гущер (Lacetra agilis); Пепелянка (Vipera ammodites);
 Стенен гущер (Lacetra muralis); Обикновена водна змия (Natrix natrix);
Земноводни:
 Голяма водна жаба (Rana ridibunda); Планинска водна жаба (Rana
temporaria);
 Земна крастава жаба (Bufo viridis); Дъждовник (Salamandta salamandra)
Най-разпространени представители на ихтиофауната са: бяла риба, шаран,
мряна, речен кефал, блескач (уклейка), каракуда, червеноперка и щука. От
бозайниците са разпространени: дива свиня, лисица, вълк, кафява мечка, катерица,
див заек, дива коза, златка, бялка, видра, невестулка, таралеж и др., като от
животинския свят включени в Червената книга на България е дъждовника, а с
категория застрашени от изчезване - черен и бял щъркел, дива коза, златка и видра.
Национална екологична мрежа (НЕМ)
В община Златоград обектите на НЕМ обхващат 34,11 км2, което прави 19,63%
от общинската територия. Делът е значително по-нисък от средния за страната. Тук

23

обектите на НЕМ включват само защитени зони – ЗЗ. Това са двете зони по
Директивата за хабитатите – ЗЗ Родопи – Източни и ЗЗ Циганско градище.
Природни бедствия и аварии
На територията на община Златоград периодически възникват природни
бедствия и, които причиняват различни по размер щети и водят до човешки жертви.
Най характерни от тях са наводненията, земетресенията, снегонавяванията,
обледяванията, масовите горски пожари.
Общината може да бъде повлияна от аварии с трансграничен характер, както и
при авария в АЕЦ „Козлодуй". Същността и последствията от най-характерните
бедствия и крупни производствени аварии се заключава в следното:
Земетресения
На община Златоград ще оказват влияние земетресенията в Маришката
сеизмична зона и Рило-Родопския сеизмичен район. По значителни разрушения ще
има в общинският център, където е струпано и по-голямата част от населението.
Земетресението е природно бедствие при което в повечето случаи се създава
комбинирана зона на поражение - разрушения, пожари, замърсявания с промишлени
отровни вещества, създаване на огнища на замърсяване от радиоактивни източници,
наводнения, активиране на свлачища, прекъсване на комуникации, голям брой
поразени хора и без домове, възможност за биологично заразяване, създаване на
предпоставки за възникване на епидемии и други.
При проявление на прогнозираната сеизмична активност община Златоград
попада в зона VIII степен по XII степенната скала на Медведев-Шпонхоер-Карник-64.
В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникването на следната
обстановка: На сградите с масивен строеж ще бъдат причинени умерени щети
/пукнатини в стените; падане на мазилка; срутване на части от комини/. Големи щети
ще получат сгради от обикновени строителни материали, т.е. части от фронтони
/еркери/ и покривни покрития ще се срутят. Някои от сградите с много опростен строеж
ще се срутят. Ще има затрупани и пострадали хора нуждаещи се от спасяване и
оказване на спешна медицинска помощ. Ще има повреди по комунално-енергийната
мрежа, в резултат на което ще бъде нарушено водоснабдяването и
електроснабдяването. Ще бъде нарушена и телефонната свръзка. Възможно е
нарушаване целостта на стената на яз. „Златоград". Възможно е активизиране на
свлачищния процес и срутванията по пътищата с прекъсване на пътната връзка
между отделни населени места.
Част от обектите на промишлеността ще излязат от строя, като особена
опасност ще представляват предприятията, работещи с промишлени отровни
вещества и химически суровини. Възможно е възникване на вторични огнища на
заразяване с натриеви цианиди - Флотационна фабрика „Родопи Еко Прожекс" ООД
с. Ерма река - община Златоград.
Вследствие на земетресението ще се създаде сложна пожарна обстановка,
особено в предприятията работещи с изкуствени материали, химически суровини и
други, където ще се отделят голямо количество отровни и задушливи газове, като
особена важност представляват следните предприятия по общини - Златоград "Белотекс 95" АД, откъдето ще се отделят голямо количество отровни газове.
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Наводнения
Наводненията на територията на община Златоград се пораждат преди всичко
от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове и
интензивно снеготопене.
Възможни заливни зони при повишаване нивото на реките при пролетното
снеготопене съпроводено с проливни или поройни дъждове през летните месеци,
които представляват опасност за населените места са:
Застрашени територии от наводнение на реки
Водите на р. Върбица се формират от притоците на р. Малка река и Голяма
река. Рискови участъци са:
 р. Малка река се влива в р. Върбица в самия град. Създава реална опасност
от заливане на сградите от двете страни на коритото от началото на града след язовир
Златоград;
 р. Голяма река – създава предпоставки за рязко увеличение нивото на реката
след водосбора с р. Малка река в р. Върбица от центъра до края на града.
Застрашени населени места и обекти от язовирите и хвостохранилищата
 Язовир “Златоград” застрашава гр. Златоград отстоящ на 4 км;
 Хвостохранилището “Ерма река” – застрашава гр. Златоград отстоящ на 8
км. Водата достига до града за 23 мин с височина около 8 м.
Според разработения ПУРН на Дирекция Източнобеломорски район за
потенциални бъдещи наводнения в пределите на община Златоград се посочва под
номер 23 Ерма река, приток на р. Върбица не Арда , застрашен град е Златоград
1042ж, като засегнати ще бъдат индустриални обекти, рудник и хвостохранилище.
Снегонавявания и обледенявания
В резултат на влошаване на метеорологичните условия през есенно-зимния
сезон са възможни обилни снеговалежи със снегонавявания, а при резки промени в
температурите и до обледяване на пътищата на територията на общината.
Пътищата от републиканската пътна мрежа
населението и обектите от националното стопанство.

осигуряват транспорта на

Най-тежка пътна обстановка и с по-тежки последици от тези природни бедствия,
ще бъде създадена по пътищата от републиканската пътна мрежа -особено през
високопланинските проходи - пр. "Печинско" на път III-867 - Мадан-Златоград;
Общинска пътна мрежа
Общинските пътища задоволяват нуждите на населението от най-отдалечените
населени места Данните показват плавна тенденция към влошаване на настилките,
поради ежегодното намаляване на средствата за поддържане на основния и текущ
ремонт.
Обилните снеговалежи ще затруднят снегопочистването на общинската пътна
мрежа и ще се създадат затруднения в ежедневния живот и дейност на хората от
областта и може да предизвикат:
 прекъсване на електрозахранването - вследствие на обледяване на
проводниците;
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 нарушаване на водоснабдяването за някои населени места особено тези с
открити водохващания;
 блокиране на населени места в резултат на натрупани преспи и затруднено
снегопочистване нарушаване на снабдяването на населението с хляб и продукти от
първа необходимост за населените места със затруднено снегопочистване на
общинската пътна мрежа;
 затруднения при функционирането на транспортната мрежа особено за
транспортиране на болни, родилки, нуждаещи се от хемодиализа до специализирани
болнични заведения и др.;
 затруднения при доставката на твърди и течни горива за здравни заведения,
училища, детски градини и населението.
Свлачища и срутища
Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни
количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им.
Свлачищните процеси нямат внезапен характер, достъпни са за наблюдение и
интервенция и в много случаи са предотвратими. Във времето те имат периоди на
затихване и усилване. При активизирането на земните маси може да се стигне до
възникване на бедствена ситуация.
Движението на земните пластове и преовлажняването на земните почви
представлява заплаха за населените места. На територията на община Златоград
са установени следните свлачища, според Национална програма за превенция и
ограничаване на свлачищата на територията на република България, ерозията и
абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. и Допълнение към
националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията
на република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското
крайбрежие 2015-2020 г.” с нововъзникналите до 15.04.2015 г. свлачища:
1. Свлачище с № SML11.69756-01. Намира се по път SML 11.69759-0 за с.
Страшимир. 1 Установено 2010 г. Съвременно и потенциално, клас - IV. Застрашава
земеделска територия и път. Размери 30 м на 50 м с обща площ 1,5 д-ка.
2. Свлачище SML 11.00196-01. Установено през 2015 г. от трети клас
Съвременно и активно, разположено но пътя Златоград–Аламовци – път SML 2109
/III-867/ в земеделска територия и засягащо елпровод и път. Размери – 65 м на 55 м с
площ 3,58 д-ка.
Срутищата са внезапно свличане на скални маси, причинени от
преовлажнаване, от изветряне, от подкопаване както от вода така и от човешка
дейност.
От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от
активизирането на свлачищата и срутищата са превантивните мерки, които
специализираните структури предприемат. Но всеки от нас е необходимо да знае как
да предпази себе си и имуществото си от тях.
Гръмотевични и ветрови бури
Ежегодно през летните месеци на територията на общината се разразяват
гръмотевични бури, съпроводени с градушки, породени от пролетната и лятната
атмосферна неустойчивост, които причиняват значителни материални щети.
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Не са рядко явление и мълниите, които също нанасят големи поражения както
на жилищни сгради, така и на комуникационната система. Силата на вятъра често
достига стойност, способна да нанесе поражения на: сгради, стопански постройки,
електрически стълбове и мрежи, комини и антени, да повали и изкорени вековни
дървета, да преобърне автомобили и други превозни средства, да унищожи цели
горски масиви и площи със селскостопанска продукция, да отнесе почвения
плодороден хумусен слой и др.
Ветрова буря на територията на общината с нанесени по-големи поражения е
смерч през 2006 година с нанесени щети главно върху горския фонд на община
Златоград.
Пожари
Извънредното насищане на съвременните сгради с леснозапалими и отровни
материали, изграждане на високи сгради и сгради за масово пребиваване на хора,
проблемът с пожарната безопасност придобива голямо значение.
Защитата на обектите от националното стопанство и домовете на
гражданите от пожари и запалвания е непосредствено свързано с откриването
на причините за тяхното възникване и разпространение.
По цялата територия на общината могат да възникнат пожари, които можем да
ги разделим на две основни групи:
 Първа група - пожари възникнали в жилищни и обществени сгради (хотели,
магазини, детски и учебни заведения, музеи, кина), промишлени предприятия и
промишлени обекти с отделяне на отровни вещества. При възникване на пожари в
жилищни и обществени сгради, промишлени предприятия работещи с изкуствени
материали, химически суровини и други, ще се отделят различни по състав отровни
вещества-въглероден окис, серен двуокис, азотни окиси, ацетон и други.
 Втора група - горски пожари. Горските пожари представляват
разпространение на огън на големи територии, съпроводено с унищожаване или
сериозно повреждане на горите.
Въпросът за потенциалните опасности от аварии са подробно разгледани в
материалите на ЕО и ОС, които са неразделна част от графичните и текстови
материали на ОУП на общината.
Ядрена и/или радиационни аварии
Ядрена авария може да възникне в АЕЦ "Козлодуй" (гр. Козлодуй) и в АЕЦ или
друго ядрено съоръжение в съседна страна и в близост до Република България с
възможност за трансгранично радиоактивно замърсяване - АЕЦ "Черна вода",
Румъния;
При авария в АЕЦ "Козлодуй" територията на област Смолян ще бъде засегната
от радиацията след 12-14 часа при средногодишна скорост на приземния вятър от
2 m/s /8,2 km/h/
При авария в ядрен реактор с изхвърляне на радиоактивни вещества в
атмосферата са възможни различни пътища на въздействие на радиационните
фактори върху населението:
 външно бета и гама облъчване при преминаване на радиоактивния облак;
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 външно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли (инхалационна
опасност);
 контактно облъчване при радиоактивно замърсяване на кожата и дрехите;
 общо външно гама-облъчване от радиоактивните вещества, отложени на
земната повърхност и различните местни обекти;
 вътрешно облъчване, вследствие употреба на вода и хранителни продукти,
замърсени с радиоактивни вещества.
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4. Културно наследство
4.1. Историческа справка за територията на община Златоград
Според документ от 18-ти век Златоград е споменат като Беловидово – заради
варосаните бели къщи и огради. По-късно, до 1934г., се е наричал Даръ – дере. Преди
Балканската война градът е бил заселен главно от българи, изповядващи
мюсюлманска религия. Според проф. Милетич през 1912 г. тук живеят 200 българи,
изповядващи мюсюлманска религия и 120 православни българи. След 1912г. се
заселват българи от други краища на страната.
Кръстата гора е сакрално място, което се намира в землището на Златоград.
Градът е обграден от четири планински върха, разположени в кръст, оттам и името.
На всеки връх са изградени параклиси, посветени на св. Неделя, св. Константин и
Елена, св. Атанас и св. Илия. Унищожени са при османското завладяване на този край
през XIV век. Сега три от тях са възстановени.
На територията на града се намира най-старата, построена през османското
владичество /1834г./, църква в Родопите – “Успение Богородично”. Килийното
училище поставя началото на просветно-образователното дело в Родопите. Тук е
открит и най-старият писмен паметник на Родопското Възраждане – “Златоградски
писмовник” /1852г./.
Традиционен поминък е тютюнопроизводството, както и рудодобивът, който и
сега се развива с добив на оловно-цинкова руда. Развито е и производството на
сурови памучни тъкани, машиностроенето, има шивашки предприятия, дърводобивни
и дървопреработващи предприятия, производство на мебели. Перспективен отрасъл
е усвояването на геотермалните ресурси в басейна на река Ерма.
Изходна информация за изработване на схемата на недвижимото
културно наследство – община Златоград
1) Извадка от справката за недвижимото културно- историческо наследство
община Златоград, съдържаща списък на обектите на територията па община
Златоград със статут на недвижими паметници па културата по смисъла на чл.12 от
3ПКМ /отм./, който съгласно §10, ал.1 и §12, ал.1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр. 19 от 2009 г., изм. ДВ
бр. 92 от 2009/ и бр. 54 от 2011 г. ,притежават статут на НКЦ е представена в
Приложение № 1 .
2) С Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни
могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници па културата,
по реда па чл. 4, ал. 1 от 3ПКМ /отм./, съгласно §10, ал.1 и чл.146, ал. З от ЗКН,
недвижимите археологически обекти притежават статут на НКЦ с категория
„национално значение” до установяването им като такива по реда на този закон.
/Приложение № 2/.
Информационната основа за разработване на частта археология към раздела“
Културно историческо наследство“ на Общ устройствен план на община Златоград е
изградена от:
 Списък с геореферирани археологически обекти - предоставен от АИС –
„Археологическа карта на България“ – Приложение №2
№1

 Антични селища и надгробни могили по списъка на НИНКН – Приложение
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3) С писмо № 4349 от 04.12.1992 на НИПК всички възпоменателни знаци,
издигнати по повод участието па България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918,
1944-1945 години са декларирани като исторически паметници на културата по
смисъла на чл.12 от 31ПКМ /отм./, и съгласно §12, ал.1 от ЗКН притежават статут на
НКЦ – /Приложение № 3/
Статистиката на декларираните и обявени недвижими културни ценности
показва следното:
 Общо брой обекти по АКБ – 8, от които:
1) Светилище

-1

2) Селища

-2

3) Крепости

-2

4) Могили и некрополи - 3

.

В предоставената информация са определени изискванията за режимите и
изискванията за превантивна териториална защита съгласно ЗУТ. Зоните около
археологическите обекти , са конкретизирани в териториални граници в
кадастралната карта, като територии за археологически паметник на културата само
за светилището Белите камъни Останалите зони не могат да бъдат показани в
настоящата разработка. Според 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
 Общо брой обекти по списък на НИКН –
Обектите са 120, повечето от които са декларирани с писмо № 2174/28.8.70, без
предварителна категория. Разрушената джамия е декларирана с писмо
№4140/31.11.78
Деклариран групов ПК кв. 86 с протокол 25/07. 07.1987 г. и единични ПК с писмо
№ 6449/25.11.87. Битово заведение „Черен кос”, деклариран с писмо №1901/15.09.01.
Училище „Васил Левски”, деклариран с протокол на СЕСОНКЦ №10/08.12.10.
Археологически недвижими културни ценности – 4 – декларирани с писмо
№41/21.05.76 с предварителна категория „местно значение”
1) Художествени КЦ – 3]
2) Архитектурно строителни КЦ – 4 архитектурни комплекса в Златоград със
100 НКЦ и 13 единични КЦ.
.
 Общо брой обекти – военни паметници – анкетни карти - 2 броя.
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4.2. Недвижимо културно-историческо наследство на община Златоград,
съобразно принадлежността на обектите към определен исторически период
4.2.1 Праисторически
 Тракийско светилище – „Белите камъни“,
светилище посветено на Бога-Слънце, над с.
Старцево. - Късна бронзова епоха, Ранна
желязна епоха, Късна желязна епоха, Античност
Археологическите наблюдения на върха
показват, че в дълбоките цепнатини на скалите
траките са поставяли монети, керамични съдове,
жито, просо, а след това замазвали цепнатината
с глина. Археолозите предполагат, че това са
дарове – жертвоприношения на хтоничните
(подземни богове) и определят върха Белите
камъни като антично светилище. Ако се съди по
датировката на намерените монети, то е
функционирало от Vв. пр.Хр. до ІVв. сл.Хр., т.е
близо хиляда години.
Най-внушителният исторически обект, разположен в местността “Белите
камъни”, е светилището, посветено на Бога-Слънце. То е най-голямото между
уникалните светилища, разположени край пътя между Перперикон и Златоград.
След като разяснява същността на “няколко уникални светилища”, посветени
на Бога-Слънце (край селата Мъгляне и Ягнево), разположени по пътя между
Кърджали и Златоград, проф. Н. Овчаров отбелязва:
“...всички посочени светилища се ситуират в огромен кръг от планини с диаметър
десетки километри. В неговия център е върхът “Белите камъни” над с. Старцево,
Златоградско. На това известно отдавна грандиозно светилище се откриват
изключително много оброчни предмети и изобилна керамика. Изглежда, че именно
то е било главно средище на изповядвания култ към Слънцето.”
Светилището „Белите камъни“ е част от югоизточния европейски културен
коридор Via Diagonalis
 Тракийска крепост м. Градище - около 2 км югозападно от село Страшимир
- Ранна желязна епоха Светилище ,Късна бронзова епоха, Късна желязна епоха,
Римска епоха
Проучванията показват наличие на останки от широка каменна стена в
западната част, с дължина 20 м. Открити са керамични съдове и бронзова игла.
4.2.2. Антични обекти - XII В. ПР. ХР. – V В. СЛ. ХР.
 Късноантичен манастир в местността „Света Неделя”.
4.2.3. Средновековни обекти VII–XIV В. СЛ. ХР.
 В местността „Клисе дере” между селата Пресека и Добромировци са
разкрити останките на градската църква на място, където е бил разположен вероятно
Златоград през Средните векове. Църквата е била построена вероятно през XIII век.
 Средновековни некрополи край Златоград в местностите Чойневи лъки и
Джерахови ниви, датирани от XI -XII век.
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4.2.4. Възраждане XV-XIX в.
Двете реки, Голяма и Малка,
които текат между живописни
зелени планински хълмове, се
сливат в река Върбица в центъра на
града. Те
са
свързани с
възникването
му,
с
неговото
развитие и са съхранили част от
историческата му памет. Явяват се
основен градообразуващ фактор,
около който са се формирали
градските
структури.
На
територията
на
града
има
декларирани 115 единични НКЦ,
които са концентрирани на три места в града – Ехленска махала и Беловидово по
„Малка река” и Комплекс „Динко Чолака” по „Голяма река”,
Обявените художествените КЦ
Георги“, както и пазарската джамия

са църквите „Успение Богородично“ и „Св.

Църквата
„Успение
Богородично“ се намира в центъра
на Златоград и е построена през
1834 година. Тя е една от найстарите църкви в Средните Родопи.
Близо половин метър е вкопана в
земята. Тя е вкопана, с наклонен
терен, трикорабна, едноабсидна,
четирискатна, леко разстлана.
Градежът на църквата е от каменна
зидария, подът също е каменен, а
таваните са дъсчени. Част от
иконите са изцяло нови, а всички други са възрожденски, рисувани най-вероятно през
19 век. Майсторите зографи са
неизвестни, но личи рисунъка на
художници,
представители
на
Самоковската
и
Тревненската
школи. С влизането в нея човек
слиза с няколко стъпала и остава
впечатлен
от
майсторското
изпълнение. На иконостаса има
ценни икони, като една от тях е на
Захари
Зограф.
След
построяването й, в една от
постройките на двора й, се
премества, откритото през 1830 г. в
Стоянковата къща, килийно училище.
Църквата „Св. Георги“, според надписа от северната фасада е построена през
1871 година и представлява голяма, куполна едноапсидна псевдобазилика с открит
32

притвор на запад. Храмовата икона на св. Георги е изписана от образописеца Нестор
– представител на Дебърската школа. Той е рисувал и иконите от царския род на
иконостаса. Много от иконите са от Света гора и имат ктиторски надпис. Всички икони
са в сравнително добро състояние. Има икони и от Света гора, Трявна, Самоков.
През 1852 година с обществени средства и труд златоградчани построяват
Взаимното училище. Тук през 1978 година е разположена музейната сбирка
„Просветното дело в Средните Родопи“. Във възрожденска къща е разположена и
музейната сбирка на пощите,
4.2.5. Военни паметници
Две паметни плочи – в Златоград и с. Ерма река почитат загиналите в
Балканската, Първа и Втора световни войни от Златоградската околия
4.3. Нематериално културно наследство
4.3.1 Празници и обичаи
Февруари „Трифониада”
Февруари се празнува ритуалното зарязване на
винопроизводители и винарските изби представят вината си.

лозете.

Местните

Март Стара марта
През Март се изпраща зимата. Празникът е с кукери, гонене на злите сили и се
извършва ритуално прескачане на огън.
Тодоровден (първата събота след Сирни заговезни) На този ден се прави
възстановка на традиционната “кушия“, която представлява надбягване с коне,
магарета и мулета.
През месец май всяка година се провежда Трансграничен фолклорен събор на
връх Костадин, край Златоград.
Април Великден
Боядисване на яйца и търг на козунаци. Организира се търг на великденски
хлябове и златоградски ястия, както и боядисване на яйца. Събитието се състои
на площада пред Етнографския музей.
Юни „Еньовско хоро”
Народни танци на калдъръмения площад пред Етнографския музей с много
хора, ритуално промушване под билковия венец и наричане на момините китки.
Златоградчани и много гости на града преминават през венеца за здраве, весело
настроение и усмивки през цялата година.
Август Пеперуга за дъжд
Пеперугата е ритуално облечена девойка в реката с клонки от бъз, който според
народните вярвания е сигурен знак за наличието на изворна вода. С песни,
момичетата обикалят някои от домовете в Стария град и завършват ритуала с хора и
обредно къпане на „Пеперугата“. Накрая, на площада пред Етнографския музей се
поставя софра с традиционния за този ритуал просеник.
Септември Делюви празници
от 20 до 23 септември Възстановка „Един пазарен ден преди 100 години“
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Ноември „На Балканска скара в Златоград“ и Празник на Златоград (21.ХІ)
Организира се народно веселие по случай празника на града.
Декември Златоградски коледари
Част от европейското нематериалното културно наследство на източния
трансбалкански път, е традицията на моминските игри.
Играта, наречена "Две по две" се играе се на сватба в дома на младоженката,
на Предой и на седенки.
В моминската игра "На две" девойките "рипкат" една срещу друга със свободен ход,
в посоките напред и назад, разминават се, въртят се, пляскат с ръце. Надпяването
встрани от тях е обичайно за повечето варианти. Към празничното облекло носят
богата украса от нанизи и много кърпи в ръце и прикрепени на кръста.
4.3.2. Легенди и предания
 Дельо войвода действа с чета в Централните Родопи. Най-известен е с
дейността си против насилственото ислямизиране на родопските българи. В 1720
година е начело на обединените хайдушки дружини, които нападат село Райково
(днес квартал на Смолян), за да отмъстят за убийството на 200 райковчани, отказали
да приемат исляма. Дельо войвода е споменат в „Исторически бележник“, документ
от 18 век със спорна автентичност.
Според преданието, което се носело за него, „Деля го куршум не фата, Деля го
сабя не сече“. Затова и враговете му го прострелват с нарочно излят за целта
сребърен куршум.
Подвизите на Дельо са увековечени в много народни песни, предания и
легенди. В Златоградския край за него се пее прочутата песен „Излел е Дельо
хайдутин“.
 Кръстата гора е сакрално място, което се намира в землището на Златоград.
Вероятно е било познато на хората още от времето на езическите светилища.
Златоград е обрграден от четири планински върха, разположени в кръст. Затова се
нарича и така. Тук населението е изградило на всеки връх християнски храм-параклис,
посветен на светците св. Неделя, св. Константин и Елена, св. Атанас и св. Илия.
Легендите сред златоградчани твърдят, че който посети четирите християнски
параклиса, оздравява, ако е болен и става малък хаджия. Пълен хаджия се става при
посещение на Божи гроб в Ерусалим.
4.4. Структурен пространствен анализ
4.4.1. Ключови обекти
Обектите притежаващи достатъчно потенциал, като притегателен полюс в
културния и опознавателен туризъм, са съсредоточени основно в четирите
архитектурни ансамбъла в гр. Златоград. Това създава възможност за изграждане на
мрежа от тематични дестинации до близките исторически и природни
забележителности.
Причисляването на „Белите камъни“ към светилищата свързани с
цивилизацията на скалните хора от източните Родопи, несъмнено ще увеличи
интереса към областта. Както споменахме обектът е част от източния трансбалкански
европейски културен коридор.
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4.4.2. Зони на културното наследство
Това са охранителните зони и обекти, които имат рестриктивни забрани за
строителни дейности.
Територията на културната ценност и на охранната й зона съгласно чл. 8, ал. 4
от ЗУТ се определя като урбанизирана защитена територия за опазване на
недвижимото културно наследство, с преобладаващо предназначение - за
територията на ценността: за жилищни или обществени нужди, за буферната зона: за
озеленяване, рекреация и обществено обслужване.
Достъпът до обектите да се осъществява само по определени екскурзоводски
маршрути с цел да се осигури по-добро възприемане и да не се затруднява
изследователската и консервационната дейност;
За тези обекти не се препоръчва прилагането на реконструкцията като
консервационен метод. Методът на реставрацията се прилага изключително и само
по отношение на отделни фрагменти от ценностите и при наличие на безспорни данни
за техния автентичен образ.
………..
В Чл. 35 от наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, археологическите обекти се опазват и
устройват съобразно следните режимни изисквания за териториите им,
определени със специални проучвания:
1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други
дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска
използването на земята като пасище;
2. за територии с режим „Б” на археологически обекти 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;
3. за територии с режим „В” на археологически обекти не са допустими изкопни
работи, несвързани със селскостопанските работи, като се допускат
селскостопански дейности при условията на чл. 18 ЗПКМ;
4. за територии с режим „Г” на археологически обекти се разрешават всички
дейности, като тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с органите, които
следят за опазване на културно-историческото наследство.
Екип на НИНКН е изготвил цялостна концепция и ПУП за нов градоустройствен
подход и промяна на комуникационната схема. Степента на значимост на ОУПО
Златоград, като основен документ за управление на територията, налага да включим
изцяло подробното проучване с предложените дейности за опазване на
архитектурните възрожденски ансамбли на гр. Златоград, като част от превантивната
защита и управление на културните ценности в града.
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І. Общи изисквания
1. Устройствено планиране и инвестиционно проектиране
1.1.
Устройствените
планове
и
комуникационно-транспортните
и
инвестиционните проекти се разработват с допустими отклонения от
правилата и нормативите на ЗУТ и Наредба № 7 на МРРБ, с оглед съхраняване на
основната традиционна характеристика на територията на ансамблите и
охранителните им зони.
1.2. Инвестиционни проекти на основното и допълващото застрояване се
разработват след изследване и доказване на застройката с ПУП и РУП и със
задължителни линии на застрояване.
2. Предназначение на територията
2.1. Определя се като територия за опазване на недвижимо културното
наследство и с преобладаващо предназначение за жилищни нужди.
2.2. Не се допуска устройване на имоти за сгради за производствени нужди,
бензиностанции, газостанции, автосервизи и автомивки.
3. Урегулиране
3.1. В границите на ансамблите се изисква запазване на уличните регулационни
линии.
3.2. В охранителните зони се
допускат частични промени на уличните
регулационни линии при условие, че не се изменя автентичната квартална
структура.
3.3. Промяна в границите на урегулирани поземлени имоти /обединяване или делба/
се допуска за имоти без статут на НКЦ, когато това не противоречи на
характера на традиционното застрояване и след доказване на възможността за
промяна на ПЗ чрез ПУП и РУП.
4. Улична мрежа, озеленяване, техническа инфраструктура
4.1 Изисква се в границите на ансамблите да се запази автентичната улична
структура с тупици и без тротоари, вкл. и нивелетните коти.
4.2. Изисква се асфалтовата настилка на улиците, попадащи в границите на
груповите недвижими ценности да се заменят с усилена настилка от естествен
камък, да се премахнат тротоарите, а положената неподходяща калдаръмена
настилка да се подмени.
4.3. Препоръчва се асфалтовата настилка на улиците
в границите на
охранителната зона да се замени с усилена настилка от естествен камък.
4.4. Не се допуска обществено паркиране в границите на ансамблите, допустимо
е в охранителните им зони.
4.5. Изисква се да се ограничи достъпа на тежкотоварни автомобили в границите
на ансамблите
4.6. Изисква се общественото озеленяване да е с местни дендрологични видове.
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4.7. Изисква се подземно прекарване на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура и вграждане на приборите за отчитание по индивидуален
проект, отчитащ спецификата на средата.
5. Речни легла
5.1 При провеждане на корекции на речното легло да се използват облицовъчни
зидарии от подходящ естествен камък.
5.2. Да се естетизира чрез облицовка с естествени материали или с подходящо
озеленяване проведената корекция на речното корито.
5.4. Не се допуска ново строителство в кварталите, заключени между речните
корита и крайречните улици /неуточнено, изисква се информация от общината!/.
5.5. Изисква се озеленяване и благоустрояване на частта от територията с
обществен достъп, заключена между речните корита и крайречните улици.
6. Общи изисквания към застрояването:
6.1. В поземлени имоти на възрожденски сгради със статут на
недвижими културни ценности:

единични

6.1.1. Не се допуска ново строителство в имотите, освен за възстановяване на
изчезнали възрожденски обеми, като се ползват техните стари строителни
очертания и височината на застройката се доказва с графично изследване чрез
РУП. За възстановяване на изчезнали обеми да се използват архивни
архитектурни заснемания, а при липсата им - архитектурни форми, детайли,
материали, цветове и пр., съобразени с характеристиките на недвижимата
културна ценност.
6.1.2 Не се допуска надстрояване на недвижимата културна ценност.
6.1.3. Изисква се възстановяване на плътните каменни оградни зидове и
дървените порти чрез плавно следване на наклона на терена
според
възрожденската традиция.
6.1.4. Изисква се при благоустрояване на дворовете да се пази характеристиката
на двора чрез използването на традиционна растителност и настилка от каменни
плочи или калдаръм по пътеките.
6.2. В имоти на поддържащи елементи – сгради от историческия период на
груповата ценност, които обемно-пространствено я подкрепят:
6.2.1 Допускат се пристройки и допълващо застрояване, които да бъдат
съобразени с обемно-пространствените характеристики и архитектурен облик
на сградите
6.2.2 Допуска се подмяна на основното застрояване, като се изисква да се ползват
строителните линии и обемно-пространствени параметри на старите сгради.
Изисква се запазване на възрожденската традиция по отношение на пропорциите
и материалите, като се допуска осъвременяване на детайла. За осигуряване на
етажните височини, отстояния и ослънчаване, след доказване с РУП се допускат
отклонения до 1/5 от параметрите на старите сгради.
6.3. В останалата част от територията:
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6.3.1. Изисква се новото строителство да се подчинява на възрожденската
традиция по отношение на мащаба, пропорциите и материалите, без
имитативно възпроизвеждане на НКЦ
6.3.2. Покривите на новопостроените сгради да се придържат към традиционните
– обобщени, четирискатни /без капандури/, с наклони не по-големи от 40%, с
покритие от керемиди с традиционен цвят.
6.3.3. Да се използват традиционните за Златоградската къща материали: дърво,
камък и бяла гладка мазилка.
6.3.4. Издатините на сградите /еркери, балкони, стрехи и др./ се решават
съобразно местната архитектурна традиция.
6.3.5. Върху сградите не се допускат видими инсталационни и други елементи на
техническата инфраструктура като слънчеви панели, сателитни антени и др.
Климатичните инсталации да се изпълняват с проекти, предвиждащи поставяне
на кутиите в подходящи места, без да се изявяват в уличното пространство.
6.4. За реализирано нехармонично спрямо характеристиките на груповата
ценност и на единичните недвижими културни ценности застрояване:
6.4.1 При предприемане на инвестиционни инициативи, засягащи обекти от
нехармоничното застрояване се изисква префасадиране, естетизиране и
хармонизиране на връзката между тях и околната застройка по проектна
документация.
7. Преместваеми обекти, обекти на градското обзавеждане и информационно
обслужване:
7.1 Преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности както и
други елементи на градското обзавеждане се поставят въз основа на схема и
проектна документация за вида и начина на изпълнението им.
7.2 Оформянето и поставянето на постоянни табели, табла и реклами да е
съобразено с архитектурата на сградите и се извършва на базата на
проекти/образци за рекламно-информационни и фирмени табели. В границите на
ансамблите не се допускат светещи /неонови/ рекламни надписи.
7.3 Не се допуска поставянето на билбордове.
ІІ. Изисквания за нормативите на застрояване:
1. В границите на ансамблите:
1.1.1 Начин на застрояване:
- свободностоящо или свързано до два имота.
1.1.2. Характер на застрояване:
- нискоетажно застрояване с височина до 6,50м спрямо средна кота на
съществуващия прилежащ терен, при стръмен терен до два етажа към висока
част и до три етажа към ниската.
1.1.3 Показатели на застрояване:
- максимална плътност на застрояване: Изисква се плътността на застрояване
в кварталите да не надвишава съществуващата средна плътност за ансамблите
38

както следва: ансамбъл “Динко Чолака” – 45% , ансамбъл “Беловидово” – 43%,
ансамбъл “Ехленска махала” – 46%.
- минимална задължително озеленена върху естествен терен дворна площ – от 40
до 60% върху
1.1.4 Допълващо застрояване:
- допуска се след проучване за най-подходящото място от гледна точка на
запазването на традиционната структурна характеристика на територията на
ансамбъла и доказване с РУП.
1.2 Огради:
- Препоръчват се плътни каменни оградни зидове при спазване на възрожденските
принципи чрез плавно следване на наклона на терена, от видима каменна зидария
или измазани с гладка бяла мазилка. Височините на оградните зидове се изследват
графично с РУП чрез силуети.
2. В границите на охранителните зони на ансамблите:
2.1.Охранителна зона с режим на опазване 1
2.1.1. Начин на застрояване:
- свободностоящо или свързано до два имота - разполагането на сградите в
имотите се допуска в отклонение на изискванията на ЗУТ и Наредба №7,с оглед
съхраняване на традиционните характеристики на застрояване.
2.1.2. Характер на застрояване
- ниско застрояване с височина на сградите до 8, 50м спрямо средна кота на
съществуващия прилежащ терен, при стръмен терен до два етажа към висока
част и до три етажа към ниската.
2.1.3. Показатели на застрояване:
- максимална плътност на застрояване в съответствие с действащите
нормативни документи – ЗУТ и Наредба №7
- минимална задължително озеленена дворна площ – от 40% до 60%.
2.1.4. Допълващо застрояване:
- допуска се въз основа на проучване за най-подходящото място
2.1.5. Огради:
Изграждането на огради се извършва при следване на местната традиция и въз
основа наиндивидуални архитектурни проекти.
2.2.Охранителна зона с режим на опазване
2.2.1. Начин на застрояване:
- свободностоящо или свързано до имота - разполагането на сградите в имотите
се допуска в отклонение на изискванията на ЗУТ и Наредба №7,с оглед съхраняване
на традиционните характеристики на застрояване.
2.2.2. Характер на застрояване
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- ниско застрояване с височина на сградите до 10.00м спрямо средна кота на
съществуващия прилежащ терен.
2.2.3. Показатели на застрояване:
- максимална плътност на застрояване в съответствие с действащите
нормативни документи – ЗУТ и Наредба №7
- минимална задължително озеленена дворна площ – от 40% до 60%.
2.2.4. Допълващо застрояване:
-допуска се въз основа на проучване за най-подходящото място
2.2.5. Огради:
- Изграждането на огради се извършва при следване на местната традиция и въз
основа на индивидуални архитектурни проекти.
4.4.3. Маршрути
Опознавателни маршрути
 Тракийско светилище „Белите камъни” на 12 км от Златоград.
 „Дяволският мост” при Ардино – на 40 км от Златоград.
 Златоград – „Перперикон” – 82 км.
 Златоград – „Татул” – 80 км.
 Златоград – пещера „Утробата” – 86 км.
 Златоград – пещера „Ухловица” – изворите на река Арда – 85 км.
 Крепост „Устра” – отстои на 25 км от града.
 Златоград – пещера „Дяволското гърло” – „Ягодинска пещера” – 90 км.
Религиозен туризъм
Религиозните паметници в границите на Златоград са много красиви и
представляват голям интерес за туристите. С най-голямо значение са: църквата
„Успение Богородично“, църквата „Св. Георги Победоносец“; параклисите „Св.
Атанас“, „Св. Неделя“, „Св. Константин и Елена“.
Пешеходни маршрути
 Град Златоград – „Рупите” - пътят минава покрай живописната долина на р.
Върбица и р. Козарска - до пещерата „Рупите”.
 Връх „Света Неделя“ - през местността „Тъмната гора”, /стара кестенова
гора/ се стига до връх „Света Неделя”. Можете да се посети параклиса „Света
Неделя”, построен 1916 г. от златоградчани върху руините на манастирска крепост,
разрушена при падането на тези земи под турско робство. В параклиса се съхранява
питос оцелял в стените на крепостта и легендата за разрушаването на манастира.
 Връх „Света Екатерина“ - връх „Света Екатерина” – връх „Косора” – язовир
„Златоград“.
4.4.4 Опазване на КИН
Опазването на недвижимото културно наследство е сложен процес, който се
реализира на няколко нива и в рамките на множество процедури. Самата законова
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база е широка, регламентацията е в различни специални закони – Закон за културното
наследство, Закон за устройство на територията, Закон за регионалното развитие,
АПК, както и, разбира се, подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
Всяко физическо или юридическо лице може да прави предложение за
деклариране на недвижими обекти до Министерството на културата. Предложението
може да се прави и чрез съответния регионален инспекторат по опазване на
културното наследство. Декларационният акт и приложенията към него се съхраняват
в НИНКН, като копия от тях се изпращат до съответните общински администрации,
които поддържат местните архиви на недвижимите културни ценности, както и до
съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство и по
компетентност до Центъра за подводна археология.
Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни
ценности са длъжни да:
 полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане
в добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по
прилагането му;
 уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на
културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за
действия спрямо тях в нарушение на този закон;
 съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83, ал. 1;
 предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие
на компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона;
 предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна
ценност е свързано с експозиционна дейност;
 предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност
за целите на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на
нормалното й ползване и не се увреждат законните интереси на собственика,
концесионера или ползвателя.
Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който се
намира експонирана недвижима археологическа ценност, са длъжни да осигуряват
правото на публичен достъп, да изпълняват предписанията за нейното опазване,
както и да осигуряват достъп на компетентните органи за инспектиране и мониторинг
на физическото й опазване и представяне.
При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от
увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят е длъжен
да предприеме незабавни действия по обезопасяването й. Преди пристъпване към
необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи
отговорните лица уведомяват за това кмета на общината и ръководителя на
регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по
местонахождението на културната ценност.
4.4.5. Използване на КИН
Идентификация и документиране на културните ценности
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Член II на Конвенцията от Гренада формулира специално изискване за
идентифициране на ценностите за опазване, на което страните–членки на Съвета на
Европа, трябва да отговарят : “…Всяка държава се ангажира да следи
инвентаризацията и в случай на заплаха, застрашаваща съответните ценности, да
изготви в най-кратки срокове необходимата документация…”. Според обяснителния
доклад това разпореждане полага основите на принципа за научно изследване на
елементите на архитектурното наследство и за изготвяне на документация като
подготвителен етап за законодателната работа. По този начин операциите по
опазването на архитектурното наследство, включително и бързото проучване, могат
да изградят различни типове инвентари, носещи информация за неопазваните
ценности или за ценности, застрашени от строителни проекти или други проекти,
които рискуват да нарушат целостта им.
В посока на тези изисквания, местната власт заедно с историческия музей гр.
Златоград, регионалния исторически музей гр. Златоград, е необходимо да извършат
инвентаризация на обектите по списъците предоставени от НИНКН. Документирането
на обектите и тяхното физическо състояние е от особена важност за бъдещото
оформяне на културния пейзаж на община Златоград. Неповторимото благоприятно
съчетание на природни и антропогенни фактори, окачествяващо територията, е
основополагащата теза на културно-историческата характеристика на Община
Златоград.
Физическо съхраняване на наследството, като невъзвратима ценност,
намираща се постоянно на границите на застрашеност.
Много са факторите които оказват пряко влияние върху състоянието на
културната ценност. От тях ще обърнем внимание на намесата на човека с неговата
активност. Понякога заплахата за културните ценности започва още в процеса на
планиране и проектиране на действията по консервация и реставрация. Подготовката
на кадри и обучението в професии, които са свързани с консервацията на
архитектурното наследство е повече от необходимо.
Разяснителната дейност сред населението, изграждане на информационни
центрове, центрове за научна работа, мултимедийни виртуални проучвания и
представяния биха обогатили и контролирали статуса на културното наследство в
Община Златоград.
Използване на наследството за нуждите на съвременния живот
Културното наследство изисква специално адаптиране към нуждите на
настоящия обществен живот. За да бъде стимул в развитието на региона,
историческите обособените зони трябва безконфликтно да се впишат в системите на
териториално устройственото планиране. Така например туризма в Общината
разчита освен на природните дадености и културни събития, също и на множеството
забележителни обекти на културното наследство. Това понякога води до спешно
„усвояване на средства“ и създаване на атракции за сметка на унищожените културни
ценности.
Противоречието на градските функционални системи с универсалната стойност
на културната ценност
 Обитаване
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Повечето обекти на недвижимото културно наследство се намират в гр.
Златоград. Те оформят архитектурни ансамбли със запазена структура. Ясните
правила изработени от колектив на НИНКН, създават възможност за провеждане на
дългосрочна политика по опазване на наследството в общината. Създаването на
съвременни условия за обитаване трябва да кореспондират със запазване на
културно историческата стойност на недвижимото наследство.
 Търговия и обществено обслужване
То трябва да бъде съсредоточено основно в буферните зони или
посетителските центрове на културните ценности. Когато охранната зона не е изрично
упомената от компетентните органи е необходимо да се предприемат действия от
местната власт за осигуряването на такава до приключване на работите по
разкриване и документиране на обектите, като и в последващата експлоатация на
обектите.
 Култура и образование, с ключова роля на музейната мрежа:
 Археологически – етнографски музей в гр. Златоград, изграден основно с
частна инвестиция. Историко-етнографската експозиция е подредена в архитектурен
ансамбъл от втората половина на 19 век, който носи името на някогашните си стопани
– „Александрови къщи“. В залите му са експонирани археологически находки от
Златоградския етнокултурен ареал. Те са от четири исторически епохи:
- Траките (първото исторически засвидетелствано население по нашите
земи) – от второто хилядолетие пр. Хр. до завладяването на тракийските
южнодунавски земи през 45 г. след н. е. от Римската империя;
- Римското владичество – от средата на І век от н. е. до края на ІV век;
- Ранна Византия – от края на ІV век до образуването на Българската
държава през втората половина на VІІ в. (681 г.);
- Българската държава – от създаването и до нейното падане под
османско владичество (681 – 1396 г.).
С особено висока стойност е колекцията на традиционно облекло от Златоград
и Златоградско.
 Музея на пощите е единствената музейна сбирка на районни съобщения на
територията на страната. Основана е през 1987г и се помещава се в старинна къща
от ХІХв, принадлежала на рода Пачилови. Сградата се ползва досега като действащ
пощенски клон.
 Музейната сбирка "Просветното дело в Средните Родопи" е открита в
Златоград във Взаимното училище, през 1978 година и е втората по рода си в
страната след Априловската гимназия в Габрово. В музея могат да се видят запазени
до днес класна, учителска и битова стая на учителя, запазила просветителския дух и
атмосфера на Възраждането. Сбирката експонира развитието на образованието и
представя видните народни будители - Яков Змейкович, Ангел Киряков, Тодор
Крушовалиев, Златка Димитрова и други.
 Музея на Делю Войвода и на хайдушкото движение е уникален и в страната
и няма подобна експозиция.
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Едни от най-ценните експонати в експозицията са изложените стари оръжия от
времето на Делю Войвода. Впечатление от показаните експонати, прави пушката
бойлия. Това са пушки с много дълга цев, които могат да поразяват на около 300 м
разстояние.
Сред откроените ценни оръжия в сбирката е и италианска пушка, използвана
по време на въстанието на Гарибалди, в което е взел участие и българинът Капитан
Петко Войвода. В приклада на пушката е вградена италианска лира, по този начин
собственикът на оръжието оставил спомен от тези велики за Италия години.
Видни имена от борбата на българите за свобода и независимост като
войводите Ангел, Вълчан, Индже и Капитан Петко са включени в експозицията,
проследяваща хайдушкото движение през ХV-ХIХ в. В повечето музеи в страната има
нещо за хайдутина, който е бил в даден регион, но в новия музей в Златоград е
събрано всичко от Момчил Войвода до Капитан Петко.
 Музея на свещарството / Килийното училище от 1832 г./ в двора на църквата
„Св. Успение Богородично”в гр. Златоград, представя тракийски кандилабри от 5 в. пр.
Хр. , глинени римски светилници,бронзови калъпи за леене на свещи и други
любопитни приспособления на древните , изобретени в търсене на светлината
Комуникационно-транспортната система
Комуникационната система в Община Златоград няма пряка интервенция в
зоните на културното наследство. Необходимо е да се прецизира довеждащата
инфраструктура.
4.4.6. Управление на КИН
Ролята на местното самоуправление произтича от отговорността за опазване
на културните ценности, за което държавата е гарантирала пред света, с
подписването на множество международни спогодби и провеждане на законодателна
политика за защитаване на културното наследство.
От компетентността на Общинския съвет е:
 да приема стратегия за опазване на културното наследство;
 да предоставя концесии върху културни ценности;
 да създаде общински фонд "Култура”;
 да взима решения за финансиране на обекти КЦ;
 да одобрява планове за опазване на културни ценности;
 да взима решения за участие на Общината в дружества за съвместна
дейност, общински фондации и сдружения за осъществяване на културни дейности.
От компетентността на кмета на общината е:
 да възлага разработването на общински програмни документи;
 да възлага дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране
на културните ценности;
 да предложи създаването на обществен съвет за закрила на културното
наследство;
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 да предприеме действия при настъпила опасност от увреждане на обект –
културна ценност;
 да възлага разработването на планове за опазване на културни ценности;
 да възлага подготовката и изпълнението на проекти за опазване и ползване
на културното наследство;
 да приема правилници за устройството на общински музеи;
 да предприема действия по Закона за културното наследствт, при наличие
на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или
разрушаване.
Роля на населението за опазване и използване на културната ценност, се
потвърждава от международната практика. Ефективна система е тази, която успее да
постави собственика и стопанина на културната ценност в центъра на процеса на
опазване. Това неминуемо води до нуждата от публична подкрепа за преодоляване
на трудностите по опазване и съхранение на КЦ. Обикновено тази подкрепа се
споделя между местните и централни власти и се изразява в данъчни облекчения,
субсидии, привилегии, помощ за специализирани дейности по опазване, партньорство
и т.н.
Участие на бизнеса се осигурява с публично – частните партньорства,
възможностите за концесии и др. В тази посока е важно да се постигне баланс между
стимули и ограничители за опазване на КЦ, като социализацията и валоризацията на
обектите не трябва да е за сметка на историческата автентичност. Мотивацията за
партньорите и привлекателността на КЦ, трябва да се стимулира с общата стратегия
за развитие на културното наследство на община Златоград.
Добър пример за това е изграждането на първият частен Етнографския ареален
комплекс в гр. Златоград, който съчетава запазване на недвижимите културни
ценности с празници, обичаи и развитие в посока културен и познавателен туризъм.
Мониторингът е изключително важна функция в системата за управление, тъй
като чрез него се проследява текущото изпълнение и отражението на намесата в КЦ.
Според българското законодателството, той се осъществява на две нива:
 Централен мониторинг, който се изпълнява от одобряващия орган –
Министерския съвет (МС), респективно Министерството на културата (МК), въз основа
на периодични доклади на общинския орган на управление, доклади на комисии и
органи на Министерството на културата.
 Оперативен местен мониторинг, осъществяван от общинския орган на
управление върху състоянието на ценността и буферната зона. Общинският орган е
задължен незабавно да уведомява компетентните държавни органи за всички
констатирани нередности, чието отстраняване е извън неговите правомощия.
Форми на финансиране
Съществуват три типа финансово облекчаване:
 Субсидии - Отпускането на финансови помощи под формата на обществени
субсидии трябва да е съобразено с естеството на действието. Предимство може да
се дава за поддръжка или реставрация на определена КЦ, но може да зависи и от
други фактори: напр. такъв, който може да стане рентабилен. Приходите на
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ползвателите също трябва да бъдат взимани предвид. По-специално по отношение
на социално–битовите условия, политиката за субсидии трябва да бъде формирана
така, че да привилегирова запазването на старата архитектура.
 Кредитиране - Трябва да бъдат взети мерки за обезпечаване и намаляване
на риска с цел насърчаване на кредитните институции във финансиране на стари
постройки, именно чрез комбинацията от ипотечен кредит и държавна/обществена
субсидия, използване на съответни форми за осигуряване, отпускане на обществена
гаранция (в частност, от страна на местните власти), която да позволи ограничаването
на риска. За да изпълнят ангажимента си към програмите за експониране на
наследството, властите могат да участват в смесени структури, обединявайки редица
партньори около програми за рехабилитация.
 фискална система - Необходимо е да се вземат мерки, не за
благоприятстване на инвестирането в ново строителство, а в реставрация на старото,
за да се насърчи на данъчно ниво поддръжката или реставрацията на старините.
Могат да се предвидят различни облекчителни форми, най-вече по отношение на
данък “приход” или данък “печалба”, ДДС при продажба на продукти или услуги
(включително работи по поддръжка и реставрация), данък наследство или
поземлените данъци.
4.5. Насоки за оценка на културно-историческото наследство
4.5.1. Политики за оценка
Съгласно чл. 5 от НАРЕДБА № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за
идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на
категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности,
идентифицирането на обектите на недвижимото културно наследство включва:
1) Издирване – локализиране и установяване на основната видова
принадлежност на обекта чрез обхождане и оглед на място или изследване на
архивни и материални свидетелства;
2) Изучаване – интердисциплинен научно-изследователски процес, обхващащ
проучване на място, разкриване на научната и културната характеристика на обекта
и специализирано документиране;
3) Предварителна оценка – изразяваща се в установяване на научната и
културната стойност и обществена значимост на обекта, неговата автентичност и
степен на съхраненост, взаимодействие със средата и с обществото.
Издирването, изучаването и предварителната оценка представляват отделни
етапи на идентифицирането на недвижим обект като недвижима културна ценност с
оглед неговото деклариране.
Издирването и изучаването на недвижими културни ценности, с изключение на
археологическите, се извършва от НИНКН, от научни организации, висши училища,
музеи, физически и юридически лица по:
 ежегодни териториални програми, утвърдени от министъра на културата;
 предложения на общинските органи, областните управители, физически и
юридически лица.
Член II на Конвенцията от Гренада формулира специално изискване за
идентифициране на ценностите за опазване, на което страните–членки трябва да
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отговарят : “…Всяка държава се ангажира да следи инвентаризацията и в случай на
заплаха, застрашаваща съответните ценности, да изготви в най-кратки срокове
необходимата документация…”. Според обяснителния доклад това разпореждане
полага основите на принципа за научно изследване на елементите на архитектурното
наследство и за изготвяне на документация като подготвителен етап за
законодателната работа.
4.5.2. Политики за опазване
Понятието “Интегрална консервация”, е изявено най-напред в резолюции,
приети през 60-те години, по повод на необходимостта от осъществяване на връзка
между опазването на наследството и благоустройството на териториите. Това е една
от най-важните стъпки от развитието на европейската политика в областта на
архитектурното наследство. Тази идея е затвърдена от европейската Харта за
архитектурно наследство, от Декларацията от Амстердам, последица от Конгреса
върху европейското архитектурно наследство, както и от Резолюция 76 (28) на
Комитета на министрите.
“Интегралната консервация” - т.е. осъществяването на връзка между
опазването на наследството и благоустройството на териториите, трябва да бъде
главна цел на урбанистичните и благоустройствени планове
Целите на “Интегралната консервация” са две:
1) консервация на паметниците, архитектурните ансамбли и обектите чрез
постановленията за опазване, мерките за материална консервация на изграждащите
ги елементи, операциите по реставрация и експониране;
2) интегрирането на тези ценности в съвременния социален живот посредством
осъществяване на програми за ревитализация и рехабилитация, включително и чрез
адаптиране на сгради за социални цели и за нуждите на съвремието, което е
съобразено с техните достойнства, пази елементите, представляващи културен
интерес и съответства на средата, в която те се вписват.
Трите принципа за интегрална консервация представляват:
 интегралната консервация на недвижимото културно наследство е една от
основните съставни части на териториалното благоустройство и на урбанизма. В това
отношение е удачно да се изработят някои глобални политики, които да служат за
основа на една по-хуманна политика за благоустройство на териториите и урбанизъм;
 интегралната консервация на недвижимото културно наследство на дадена
страна засяга на първо място нейните граждани. Наложително е да се поддържа
равновесие между човека и неговото традиционно обкръжение и да се опазват от
разрушение ценностите, наследени от миналото, върху които до голяма степен се
градят качествата на околната среда;
 обществените власти, както на национално, така и на регионално и местно
ниво, поемат върху себе си изключителна отговорност за интегралната консервация
на архитектурното наследство. Те трябва да се намесват пряко в действията за
подкрепа, а именно да отделят фондове за реставрационни проекти, за съживяване
и рехабилитация, да насърчават частната инициатива, да взимат специфични мерки
за осигуряване на обучението на квалифицирани практици, като приобщават новите
конструкции към старата архитектура и да упражняват повишена бдителност в
секторите, в които автентичният характер на архитектурното наследство рискува да
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пострада от негативния ефект на твърде многото обществени и частни строителни
работи13.
4.5.3. Политики за използване
Връзката между икономика, общество и територия, може да се разглежда като
сложен процес, който е в състояние да генерира растеж и развитие. Конкуренцията в
съвременното общество не е толкова икономическа, колкото между регионалните
системи, включително техните материални и нематериални елементи. Развитието на
тези елементи е необходимо условие за растеж на самата система и способността и
за привличане на външни ресурси. Привлекателността на една територия се
определя от способността и да предложи нови стойности на изграждащите я
елементи. В тази посока културното наследство играе двупосочна роля – като процес
на опазване на културното наследство и като платформа за разпространение на
познание.
Ползите от запазване на историческото наследство могат да се обобщят като:
A. Икономически
 съхраняването на наследството, насърчава културния туризъм;
 съхраняването на наследството, увеличава стойността на имотите, особено
в исторически квартали и местности;
 съхраняването на наследството, създава работни места – усилията за
опазване на наследството изискват квалифицирана работна ръка, дизайн и
промоциране на обектите. Активните и текущи действия по опазване историческите
сгради и местности гарантират работните места за години напред.
B. Социални
 насърчава се силно чувството за принадлежност към определено място –
чрез опазването на наследството, общината може да насърчава изграждането и
запазването на местна идентичност на хората въз основа на добро познаване на
тяхната история;
 на историческите места са склонни да се събират хора от всички възрасти,
те често стават центрове за важни събития за общността – тържества, фестивали,
празници;
 възстановяването на исторически места и планирането на управлението на
наследството дава възможност за извършване на повече обществени услуги.
4.5.4. Негативни фактори
 Недостатъчно финансиране от страна на държавата на специализираните
дейности;
 липса на преференции за собствениците
консервационно – реставрационни дейности и др.

при

извършването

на

 неизяснена собственост на голяма част от археологическите недвижими
ценности (по смисъла на Конституцията на РБ и на ЗКН) са публична държавна
собственост. Една част от тях попадат и върху имоти, които по смисъла на законите
13

Източник- „European cultural heritage (Volume II): a review of policies and practice“ – превод Служба за културно
наследство - дирекция на културата и културното и природно наследство
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за собствеността, приети след 1990 г. са частна собственост. Макар и разписана в
ЗКН, процедурата по договорните и отчуждителни действия при тези случаи е все още
трудноизпълнима.
 По отношение на сградите – архитектурни ценности към проблема с
упражняването на конституционното право на собственост от отделните собственици
(частни лица, общини, държава) се прибавя невъзможността на обществото като цяло
да ползва националните културни ценности - друго конституционно право.
 Все още строителството, особено в защитени територии на недвижимото
културно наследство не е съобразено с изискванията на законодателството в
областта на опазването.
4.6. Насоки за опазване на културно-историческото наследство
4.6.1. Юридическа защита
НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМИ

НОРМАТИВНА

РАМКА,

СТРАТЕГИЧЕСКИ

ПЛАНОВЕ

И

Закон за собствеността, Закон за културното наследство, Наредба за обхвата,
структурата и методологията за изработване на плановете за опазване и управление
на единичните или груповите недвижими културни ценности, приета с ПМС №45 от
25.02.2011г., обн. ДВ, бр.19 от 8.03.2011г.; Наредба №Н-2 от 6.04.2011г. за създаване,
поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна
система „Археологическа карта на България“, издадена от министъра на културата,
обн., ДВ, бр.32 от 19.04.2011г.; Наредба №Н-3 от 3.12.2009г. за реда за извършване
на идентификация и за водене Регистъра на движими културни ценности, издадена
от министъра на културата, обн., ДВ, бр.101 от 18.12.2009г.; Наредба №Н-4 от
11.12.2009г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от ЗКН,
издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр.2 от 8.01.2010г.; Наредба №Н-6 от
11.12.2009г. за формиране и управление на музейните фондове, издадена от
министъра на културата, обн., ДВ, бр.2 от 8.01.2010г.; Наредба №Н-00-0001 от
14.02.1011г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от
министъра на културата, обн., ДВ, бр.18 от 01.03.2011г.; Наредба №Н-00-0005 от
8.06.2010г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия,
реплики и предмети с търговско предназначение, издадена от министъра на
културата, обн., ДВ, бр.46 от 18.06.2010г., изм. Бр.58 от 30.07.2010г.;
МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ
От съществено значение сред тях са Документът от Нара за Автентичността
(1994); Хартата за историческите градове на ИКОМОС (Вашингтон, 1987),
Венецианска харта на ИКОМОС (1964), както и Рамковата конвенция за стойностите
на културното наследство в обществото на Съвета на Европа (Фаро, 2005).
Обобщено, действащото към 2000 г. законодателство на ЕС разглежда
поотделно двата основни компонента на общоевропейското наследство – природния
(Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания) и културния (Европейската културна конвенция). Отделни актове
уреждат опазването на археологическото (Европейска конвенция за опазване на
археологическото наследство ) и на архитектурното наследство на Европа (Конвенция
за защита на архитектурното наследство на Европа ). През 2001 г. се създава
цялостна рамка за интегриране и надграждане на съществуващите актове за
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опазване на природното и културното наследство на Европейско ниво – с тази цел е
разработена Европейската конвенция за ландшафта , която демонстрира, че
природните и културните компоненти на ландшафта могат да бъдат опазвани и без
обявяването им за паметници.
Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство ООН –
Париж 16 ноември 1972 г.- регламентира създаването на фонд за опазване на
световното природно и културно наследство от изключително световно наследство;
4.6.2. Дейности по проучване
Проучванията на НКЦ се правят по отношение на описание, автентичност,
степени на намеса. На базата на горното изучаване се извлича т.нар. културноисторическа стойност на културната ценност. Това е предложението за получаване на
статут и категория. Проучванията завършват с
 предложение за бъдеща функция, социализация или експониране
 какви степени на намеса се допускат в НКЦ
4.6.3. Насоки в консервационната политика
теренна консервация - временни аварийно-спасителни и превантивни защитни
мерки до завършване на проучвателния процес;
консервация; - преследва запазване на оригиналната културна ценност.
Прилага се предимно към археологически културни ценности. Дейностите целят
тяхната защита, ако са експонирани на открито.
 Експониране „In situ“ - означава представяне на археологическия НКЦ на
мястото на което е разкрит и проучен. Съществуването му в неговия исторически
контекст. Това е най-правилния и добър начин за експониране на археология.
 Консервацията на паметника включва и опазването на неговата околна
среда. Ако исторически формиралата се среда все още съществува, то тя трябва да
бъде запазена, като се забрани всякакво ново строителство, разрушаване или
преустройство, които могат да променят съотношенията между обемите и цветовете.
реставрация;- реставрацията е дейност, която трябва да се предприема в
изключителни случаи. Само тогава, когато има сигурност за технологията, оригинален
материал и има данни от предишни намеси. Прилага се най-често за художествени
НКЦ – стенописи от всякакъв вид. Масовият метод при тяхното опазване е почистване,
укрепване, ретуш.
реконструкция е допустима единствено за такива загубени архитектурностроителни недвижими културни ценности, за които има съхранени достоверни данни
за автентичното им състояние и историческа еволюция и с чието възстановяване би
се възстановил интегритетът на градоустройствената среда;
адаптация/експониране
 Частична адаптация /за НКЦ с категория „национално” и „местно значение”/.
Включва изграждане в плановата схема на НКЦ на помещения за създаване на
съвременни условия на обитаване – санитарни възли, кухненски боксове и др.
 Пълна адаптация /за НКЦ от категория „в ансамбъл” и в редки случаи от
„местно значение”/. Прилага се, когато плановата схема е силно нарушена.
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Необходимо е съобразяване на специализираните намеси с изискванията за
съхраняване на автентичността и целостта на културните ценности в рамките на
процеса на тяхното опазване.
4.6.4. Популяризиране
групи:

Предлага се популяризирането да бъде ориентирано към следните целеви

 местното население - да се стимулира диалогът между населението и
публичните власти. Необходимо е да се представи на населението достъпна
информация за културните ценности на територията на Община Златоград, за
методите и предписанията за тяхното опазване, както и за различните възможности
за участие в процесите на опазване и управление на КЦ (програми, проекти и
др.);посетителите на Община Златоград (туристи и екскурзианти) – чрез маркетингова
стратегия да се промоцират чрез публикации, сувенири, мултимедия, изложби
богатството на културни пластове в община Златоград;
 международни организации, институции, научни общности. - специализирани
знания за ценността сред различни научни общности (публикуване на резултати от
археологически проучвания).
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5. Демографска характеристика – количествени и качествени аспекти
Тя е изследвана по години на преброяване и текуща статистика за последните
две години, като визира един период от 82 години, достатъчен за анализ на
ситуацията. Основният демографски показател, използван за оценка на степента на
населеност на територията е „брой на населението“. Този показател е с динамичен
характер и се определя основно от параметрите на естественото и механичното
движение на населението в рамките на определен период.
№3.

Данните за движението на населението на общината са илюстрирани в таблица

Таблица №3: Движение на населението в община Златоград
Области, общини, Налично население към
населени места 1934 1946 1956 1965
Област Смолян 90634 103484 135949 149537
Община Златоград 6344 8164 13015 15636
с. Аламовци
266
334
367
515
с. Долен
457
594
687
895
с. Ерма река
605
781
1730 2082
3431 4182 4508 6510
гр. Златоград
206
265
252
324
с. Кушла
74
136
146
198
с. Мързян
х
х
х
х
с. Пресока
с. Старцево
1168 1296 1698 2148
с. Страшимир
137
576
1643 1303
15
х
х
1778 1494
с. Фабрика
х
х
206
167
с. Цацаровци
Източник: НСИ

Постоянно население към
1975 1985 1992 2001 2011
155719 156990 154553 140066 121752
14824 15737 15592 14042 12321
551
476
392
393
286
1044 1271 1346 1339 1323
1599 1552 1453 1157
912
7724 8748 8831 7942 7183
306
210
156
106
73
32
х
174
190
86
51
2523 2775 2775 2749 2301
311
219
220
153
105
575
132
71
30
18
159
180
158
87
69

Текущо
2015
2016
111601 111601 14
11249 11357
247
268
1210
1167
807
824
6601
6753
60
47
46
44
2112
2124
94
78
14
1
58
51

Движение на населението в община
Златоград
20000
15000

13015

10000
5000

6344

15636 14824 15737 15592
14042

12321

11249 11357

8164

0
1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2015 2016

Тенденцията във всички населени места от общината броят на населението да
намалява. През 2016 г. две от селата (Мързян и Фабрика) са закрити. Процесът на
обезлюдяване, характерен за цялата страна, засяга и община Златоград (-27,8) почти
14
15

Няма публикувани официални данни, поради което са взети официалните данни за 2015 г.
С Решение №887 от 20 октомври 2016 г. Обн. ДВ., бр. 84 от 25 октомври 2016 г. на Министерски съвет са

закрити селата Мързян и Фабрика, като землището на село Фабрика е присъединено към това на село
Цацаровци
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със същите темпове, които са характерни за преобладаващата част от общините в
страната. Населението на общинския център – гр. Златоград (-22,8) намалява с помалки темпове, което се обяснява с неговите административни функции, и
икономическа база. В село Старцево намаляването на населението (-23,5) е близко
до това в гр. Златоград. Най-ниски темпове на намаляване на населението (-8,2) се
наблюдават в с. Долен.
Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на
населението на община Златоград за периода 1985-2016 г. по населени места дават
данните от таблица №4.
Таблица №4: Динамика в броя на населението
Община, Населено място
Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци

Ръст 2016/1985
-27,8
-39,9
-8,2
-46,9
-22,8
-77,6
селото е закрито 10.2016 г.
-74,7
-23,5
-64,4
-99,2 /селото е закрито 10.2016 г./
-71,7

Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за
демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото
възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От
равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови
контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната
инфраструктура – детски заведения, училища и др.
Естественият прираст на населението е резултативна величина от
раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един
от индикаторите за демографската характеристика на населените места и
териториалните единици.
Броят на родените през наблюдаваните години (2011 г. - 2015 г.) се движи от
68 до 88, като от 2011 до 2013 г. се наблюдава плавно намаляване на раждаемостта
(2011 – 88; 2012 – 78; 2013 г. - 68), след което започва постепенно да се увеличава
2014 г. – 71, 2015 г. – 87.
По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в
община Златоград е високата смъртност, което е и основната причина за високия
отрицателен естествен прираст на населението. През анализираният период 20112015 г. смъртността надвишава раждаемостта средно с 53,6% .
Ниската раждаемост и високата смъртност на населението на община
Златоград са причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните
показват, че само по пътя на естественото движение на населението броят на
населението в общината намалява.
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Таблица№5: Демографски показатели, характеризиращи динамиката на населението в
община Златоград
Показатели

Сключени бракове
Бракоразводи
Живородени
мъже
жени
Умрели
мъже
жени
Естествен прираст
мъже
жени
Източник: НСИ

Мерна
единица
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

2011

2012

2013

2014

2015

27
8
88
37
51
129
65
64
-41
-28
-13

35
8
78
28
50
148
73
75
-70
-45
-25

32
6
68
33
35
144
76
68
-76
-43
-33

37
7
71
27
44
153
80
73
-82
-53
-29

51
10
87
41
46
157
84
73
-70
-43
-27

Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и
механичният прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица.
След интензивната миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него,
през последните няколко години тези процеси не са с висока интензивност.
Данните за механичното движение на населението за 2011-2015 г. показват, че
заселените на територията на община Златоград в началото на разглеждания период
през 2012 спрямо 2011 г. се наблюдава увеличение на заселниците ( от 68 на 102), но
след 2012 заселниците започват да намаляват (2012 г. – 102; 2013 г. – 79;
2014 г. – 99; 2015 г. - 86).
Таблица №6: Механично движение на населението на община Златоград
Показатели
Заселени – общо
Мъже
Жени
Изселени – общо
Мъже
Жени
Механичен прираст – общо
Мъже
Жени
Източник: НСИ

Мерна единица
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

2011
68
24
44
143
70
73
-75
-46
-29

2012
102
44
58
209
89
120
-107
-45
-62

2013
79
34
45
274
128
146
-195
-94
-101

2014
99
49
50
305
163
142
-206
-114
-92

2015
86
35
51
238
120
118
-152
-85
-67

При другият важен показател за механичното движение на населението –
изселени жители също се наблюдава негативна тенденция за разглеждания период
(2011 г.– 143; 2012 г. – 209; 2013 г. – 274; 2014 г. – 305; 2015 г. – 238).
От анализа се вижда, че изселените лица през 2011 и 2012 г. на територията на
общината надвишават два пъти в абсолютна стойност заселените лица, през 2013 и
2014 г. над три пъти, а за 2015 г. над 2,7 пъти.
Показателите за естествено и механично движение на населението на община
Златоград и тенденциите в тяхното проявление са отчетени при демографската
прогноза.
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• Структури на населението
Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и
етническа) са представени чрез данни от резултатите от преброяването през 2011 г.
Половата структура на населението на община Златоград е с пропорции,
които са характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 52,2% от
населението.
Таблица №7: Полова структура на населението на община Златоград
Показатели
Население - общо
мъже
жени
Източник: НСИ

2011
12321
5975
6346

2015
11249
5382
5867

По отношение на възрастова структура - данните от преброяването през
2011 г., както и данните за 2015 г. сочат, че община Златоград е с проблемна
възрастова структура на населението. Населението в под трудоспособна възраст е
11,6%, което е недостатъчно за нормалното възпроизводство на населението.
Стандартните възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над
трудоспособна възраст) имат отношение към броя на активното население, в т.ч.
към броя на заетите лица и др., т.е. към трудовия потенциал на общината.
Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при
оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои
дейности от детското здравеопазване и др.
Таблица №8: Възрастова структура на населението на община Златоград
Показатели
Население - общо
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Източник: НСИ

2011
12321
1505
8142
2674

2015
11249
1307
7018
2924

Намаляването на населението в младите възрастови групи, фертилният
контингент и увеличаването на относителния дял на населението във високите
възрасти задълбочава процесите на демографско остаряване на населението, което
от своя страна свива възможностите за неговото възпроизводство. Това изостря и
проблемите за осигуряване на необходимите контингенти от деца в предучилищна и
в училищна възраст, което е проблем и за нормалното функциониране на детските
заведения и на общообразователните училища, в условията на делегирани бюджети.
Стандартните възрастови групи имат отношение, както към фактическото
състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на броя на
заетите лица и др., т.е. на трудовия потенциал на общината. Същите разчети се
залагат и в последващите устройствени решения в ОУПО, касаещи функционална
система „Труд”. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан
основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието.

55

2011
9000
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8142

8000
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7000
6000
5000
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2674

3000
2000

2924

1505 1307

1000
0
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възраст

В трудоспособна
възраст

Над трудоспособна
възраст

Образователната структура на населението в общината е представена в
таблица №9.
От данните в таблицата е видно, че в община Златоград преобладава
населението със средно образование 5120 души (43,8%), следвано от това със
основно образование 3285 души (28%). Хората завършили висше образование на
територията на общината са едва 1188 (10,2%). Населението незавършило начално
образование и никога не посещавали училище се равнява на 6,3%.
Таблица №9: Население на 7 и повече години по степен на завършено образование към
31.12.2011 г.
Общини
Населени места

Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен

Общо

Никога Дете
Степен на завършено образование
не
висше средно основно начално незавърш.
посещаначално
вали
11702 1188
5120
3285
1352
492
244
21
275

..

63

87

94

7

23

-

1252

50

476

490

152

58

24

..

с. Ерма река

885

28

272

362

153

30

40

-

гр. Златоград

6786

986

3317

1572

553

260

82

16

с. Кушла

73

..

5

18

48

..

-

-

с. Мързян

275

..

63

87

94

7

23

-

с. Пресока

51

-

11

16

15

4

5

-

с. Старцево

2192

121

939

655

294

118

62

3

с. Страшимир

102

-

18

54

18

9

3

-

с. Фабрика

18

-

4

5

6

..

..

-

с. Цацаровци

68

..

15

26

19

3

..

-

Източник: НСИ

Етническата структура на населението в община Златоград, на база 81%
от доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е
българската. Като българи се самоопределят 80% от населението на общината. Като
турци се самоопределят 0,3% от отговорилите.
56

Таблица №10: Население по етническа принадлежност към 31.12.2011 г.

Брой лица, отговорили на
Етническа група
Не се
доброволния въпрос за
Община
самоопреетническа принадлежност Българска Турска Ромска Друга
Населено място
делям
общо
9519
9352
38
67
62
Община Златоград
282
282
с. Аламовци
858
803
44
11
с. Долен
748
744
..
..
..
с. Ерма река
5271
5185
30
17
39
гр. Златоград
73
73
с. Кушла
с. Мързян
51
51
с. Пресока
2054
2040
..
..
..
9
с. Старцево
103
97
..
с. Страшимир
18
18
с. Фабрика
61
59
..
..
..
с. Цацаровци
Източник: НСИ, Преброяване на населението 2011 г.
Забележка: .. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката

Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно в
територията на общината. От цялото население на общината към 2016 г., в общинския
център е съсредоточено 59,5% от него. Намаляващият брой на населението на
общината, при непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху
гъстотата на населението. Този показател е един обективен критерий за степента на
населеността на територията. При средна гъстота на населението през 2011 г.
71,8 д./км2, през 2016 г. този показател е 66,2 д./км2.
Обективно, община Златоград се очертава като една от общините с ниска
гъстота на населението (за България тя е 65,3 д./км2), което се отразява негативно и
върху възможностите за ефективно използване на разполагаемите поземлени
ресурси, за нормалното функциониране на обектите за първично обслужване на
населението и др.
Таблица №11: Групи населени места в община Златоград според броя на населението
към 2016 г.
Групи населени места

От 0 до 100 д.
От 101 до 200 д.
От 201 до 500 д.
От 501 до 1000 д.
Над 1001 д.
ОБЩО
Източник: НСИ

брой
6
1
1
3
11

2016 г.

[%]
54,5
9,1
9,1
27,3
100,0

• Икономическа характеристика на населението
Икономически активното население по същество определя параметрите на
работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата
група от 15 до 64 годишна възраст. По данни на НСИ броят на лицата в тази
възрастова група към 31.12.2016 г. е 5415 души или 47,7% от общото население на
общината. Прегледът на данните за общината дава една картина, която е повлияна
от общия брой население и възрастовата му структура.
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Икономически активното население включва заетите и безработните лица,
както учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по
майчинство). В категорията на икономически активното население от значение е
броят на заетите лица. Структурата на икономически активното население се
определя от броя (съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
Секторната заетост показва една картина, която в последните години е
характерна за почти всички общини в България – водещ е третичният сектор (услуги).
В структурата на икономически активното население, като отделна категория
са отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на
безработните е динамична във времето (виж таблица №12).
Равнището на безработица в общината за 2016 г. (13,5%) е с по-високи
стойности от средното за страната (8%) и от това за област Смолян (12,8%). От
данните в таблица № и таблица № е видно, че безработицата в общината за
анализирания период 2012-2016 г. плавно намалява (2012 г.–19,29%; 2013 г.–16,87%;
2014 г.–18,19%; 2015 г.–18,12; 2016 г.–13,5%).
Таблица №12: Безработни лица в община Златоград 16
Показатели

2012

Общ брой
1045
17
Коефициент на безработица %
19,29
Разпределение по пол
- жени
694
- мъже
403
Разпределение по възраст:
1097
До 19 г.
10
20-24
70
25-29
98
30-34
100
35-39
95
40-44
104
45-49
120
50-54
179
Над 55 г.
321
Разпределение по квалификация:
1097
- работническа квалификация
532
- специалисти
159
- без специалност и професия
406
Разпределение по образование:
1097
- с висше образование
88
- със средно специално
702
в т.ч. със средно професионално образование
595
- c основно
141
- c по-ниско образование
166
Продължително безработни лица:
От 12 до 24 месеца
192
Над 24 месеца
129
Източник: „Дирекция бюро по труда“ – гр. Златоград

2013

2014

2015

2016

914
16,87

985
18,19

981
18,12

875
16,15

538
345
883
2
45
73
86
88
83
111
148
247
883
468
128
287
883
64
615
524
100
104

610
358
968
5
30
71
82
82
81
101
160
356
968
487
158
323
968
83
664
558
118
103

595
371
966
8
34
70
70
97
78
108
166
335
966
497
154
315
966
88
658
560
132
88

474
281
755
5
16
53
58
61
64
91
129
278
755
396
109
250
755
67
510
437
109
69

141
58

206
75

219
113

111
154

Всички данни са към 31.12 на съответната година, единствено за 2016 г. са към 30.09
Коефициента на безработица е изчислен на база средногодишни данни, съответно и общия брой е
средно годишна величина

16
17
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Разгледани по пол безработните лица за 2016 г. са в съотношение 63% жени
към 37% мъже от общия брой безработни лица.
Анализът на безработицата по квалификация показва, че 52,5% от
безработните лица са с работническа квалификация, 14,4% са специалисти и 33,1%
са лица без специалност и професия.
Безработицата погледната през призмата на възрастовата структура показва,
че най-голям дял безработни лица са тези на възраст над 55 години – 278 лица или
36,8% от безработните, следвани от безработните на възраст от 50 до 54 г. – 129 лица
или 17,1%, а най-малък дял от безработните заемат лицата до 24 години – едва 2,8%
(21 лица).
Безработицата, анализирана по образование на лицата показва, че лицата със
средно образование (в т.ч. със средно специално образование) са с най-голям
относителен дял – 67,5%, с основно те са 14,4%, с по-ниско от основно – 9,1%, а наймалко са лицата с висше образование – 8,87%.
По продължителност на безработицата данните сочат, че 20,4% от
безработните на територията на община Златоград са трайно отпаднали от трудовия
пазар, а 14,7% са трайно безработни лица с продължителност от 12 до 24 м.
От данните в таблица №13 се вижда, че безработните борещи се за едно
работно място в общината са 15 души.
Таблица №13: Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към
31.12.2016 г.

Свободни
Регистр. Регистр. работни места Брой
Иконом. Регистр. Постъпили безр.
безр. с заявени в края безр.
Община активни безра- на работа до 29 г. рег.>1
през
на
за
лица
ботни
през мес.
вкл.
год.
мес. месеца едно
/ брой / / брой /
/ брой /
/ брой / / брой / / брой / / брой / СРМ
Златоград
5 415
733
20
85
275
38
16
15
Източник: НСИ

Равнище
на
безработица
/ % /
13,5

Безработица през последните години е сериозен социален проблем, за който
трябва да се търси решение на място, защото той поражда миграция.
Анализът на демографските характеристики на община Златоград показва, че
за периода, за който се разработва ОУПО, най-сериозните проблеми ще бъдат
свързани с намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването
на голяма част от селата, което ще окаже влияние върху цялостното развитие на
общината.
Прогноза
В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ТСУ (Наредба №8
за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, обн. ДВ бр.57/2001 г.,
посл. изм. ДВ бр. 22/2014 г.), се предлагат три сценария на демографска прогноза (за
периода 2015-2037 г.). Плановото задание за изготвяне на ОУПО е препоръчало
подход и времеви хоризонт и прогнозата за общия брой на населението. Прогнозният
период, за който се създава ОУП на община Златоград е 20 години.
Освен по показателя “общ брой на населението”, авторският колектив е
съставил и прогноза за общите, за специфичните възрастови и други структури,
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имащи отношение към развитието на отделни функционални системи на Общия
устройствен план на общината.
При разработването на отделните варианти на демографската прогноза се
отчитат, както досегашните тенденции в демографското ретроспективно развитие,
така и очакваното въздействие на различни по своя характер фактори. В този смисъл
са и различията в числовите величини на отделните варианти на демографската
прогноза за община Златоград. Разработените варианти на демографската прогноза
са:
 песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с
относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на
общината и продължаващо влошаване на демографските процеси;
 тенденциален (реалистичен), при който е заложено запазване на
тенденциите
от
досегашното
демографско,
социално-икономическо
и
инфраструктурно развитие на община Златоград;
 оптимистичен, при който се предполага, че демографското развитие ще
протича при благоприятни социално-икономически промени в селищата на общината.
При прогнозите за демографското развитие на община Златоград се използват
класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им се залагат
повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на
раждаемост, смъртност, плодовитост, емиграция, имиграция и пр. Тези чисто
демографски методи на прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и
фактори с подчертан социално-икономически характер.
Важна особеност на демографската прогноза за община Златоград (и по трите
варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за
числовите величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени
в детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Причината за
това е, че в прогнозния период (до 2020 - 2035 г.) няма обективни основания да се
счита, че в контингента жени във фертилна възраст ще настъпят съществени
промени.
Друга важна особеност на демографската прогноза за община Златоград за
срока на действие на ОУПО е, че и по трите варианта, като важни ориентири, се
отчитат тенденциите, заложени в демографската прогноза на страната и на областта,
разработена от НСИ. Тези тенденции са негативни и показват, че броят на
населението дори и при оптимистичните варианти ще намалява.
Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община
Златоград и особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за
очакваното бъдещо развитие на естествения и на механичния прираст на
населението. Те са с хипотезен характер и отчитат сегашната динамика на
отрицателен, макар и не така значим, естествен и механичен прираст и очакваните
тенденции в раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за
фертилността на жените, заселванията и изселванията. Тези демографски процеси
се отчитат и при песимистичния вариант на прогнозата.
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• Параметри на демографската прогноза за броя на населението по
възприетите варианти
По отделните варианти на демографската прогнозата, като основни изходни
параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се
възприемат следните стойности на:
 Репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството:
• Песимистичен вариант – 1,1 - 1,3;
• Реалистичен вариант - 1,2 - 1,4;
• Оптимистичен вариант – 1,5.
 Обща раждаемост:
• Песимистичен вариант –5,0 – 6,0‰;
• Реалистичен вариант – 6,3 - 6,5‰;
• Оптимистичен вариант – 6,7 ‰;
 Задържане на общата смъртност на населението – и в трите варианта в
диапазона - 13,2 – 13,3‰
 Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на живота –
около 73 -75 години.
По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение
на съхранения си природен потенциал, благоприятната екологична обстановка в
общината, на развитието на туризма, запазване на икономическия статус и
трансгранично сътрудничество и връзки, общината ще бъде привлекателно място за
живеене. Това ще води до ограничаване на изселванията и до нарастване на
заселванията.
Таблица №14: Прогноза за броя на населението на община Златоград за периода
2015-2035 г. (по варианти)
Прогнозен хоризонт
по години
2016 г. – състояние
2020 г. – прогноза
2025 г. – прогноза
2030 г. – прогноза
2035 г. – прогноза

I вариант
(при хипотеза за
относително забавяне)
Песимистичен
11 357
10450
9 200
8 300
8 000

Варианти на прогнозата
(брой)
II вариант
III вариант
(при хипотеза за
(при хипотеза за
конвергентност)
относително ускоряване)
Реалистичен
Оптимистичен
11 357
11 357
10 500
10 750
9 700
10 000
9 000
9 400
8 500
9 000

Независимо от намаляване на населението на общината, предложението на
авторският колектив е инженерните мрежи да се разработват на база прогнозно
население 9 000.
Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в
класическия разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“,
„в трудоспособна“ и „над трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка, при
прогнозиране на възрастовата структура на населението се прилага метода на т.нар.
„повъзрастово“ придвижване. Прогнозата за основните възрастови групи е от
значение за прогнозиране на активното население, в т.ч. и на работната сила.
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Тъй като прогнозите за броя на населението по отделните варианти се
различават, за целите на ОУПО се предлага прогноза за възрастовата структура на
населението само по реалистичния вариант. Тя е съставена въз основа на сегашните
групи за България (по Евростат).
Таблица №15: Прогнозно население на община Златоград
Основни възрастова групи
под трудоспособна
трудоспособна
над трудоспособна

2011
1397
8957
3021

Години
2015
1217
7669
2363

2035
880
5865
1755

Така прогнозирано населението на общината може да служи за изграждане на
перспективи за развитие на функционалните и интегриращи системи в общината.
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6. Обитаване и жилищен фонд
Съществен дял в решаването на проблема на териториалното развитие на
общината се пада на системата “Обитаване”, която под влияние на демографските
нужди от една страна и на физическото износване на съществуващия сграден фонд от друга, изисква проучване не само в качествено, но и в количествено отношение.
При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се
поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на
съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за
жилищни нужди.
Анализът на жилищната система на община Златоград има за цел да разкрие
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на
реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО.
Състоянието на жилищния фонд на община Златоград е анализирано на база
на статистически данни към 31.12.2015 г.
На територията на община Златоград има изградени 3 371 жилищни сгради с
6 180 жилища, чийто характеристики са показани в таблица №16.
Таблица №16: Полезна площ на жилищата към 31.12.2015 г. в кв.м.
Полезна площ

Области, общини,
населени места
Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци
Източник: НСИ

Общо

Жилищ- Спомана
гателна

481437 372310
9217
8110
36161 26610
29368 22479
295152 230185
3551
2622
495
416
4717
3719
91326 69031
6652
5272
780
633
4018
3233

64579
1067
5327
4510
37200
664
79
983
13283
790
123
553

Площ
на
кухни
44548
40
4224
2379
27767
265
0
15
9012
590
24
232

Спомага
Полезна Жилищна
Средна
телна
площ на площ на
полезна
площ на
човек от човек от
площ на
човек от
населени населени
едно
населен
ето
ето
жилище
ието
42,80
33,10
5,74
77,90
37,32
32,83
4,32
65,84
29,89
21,99
4,40
73,80
36,39
27,86
5,59
56,26
44,71
34,87
5,64
85,97
59,18
43,70
11,07
53,80
0,00
0,00
0,00
27,50
102,54
80,85
21,37
44,50
43,24
32,69
6,29
73,30
70,77
56,09
8,40
80,14
55,71
45,21
8,79
60,00
69,28
55,74
9,53
63,78

Жилищните сгради по материал на външните стени на сградата са представени
в таблица №17.
Преобладаващите жилищни сгради са тухлени с бетонна плоча - 1 255 жилищни
сгради (37,2% от жилищните сгради); следват тухлените жилищни сгради с гредоред
– 1 005 жилищни сгради (29,8%), стоманобетонните жилищни сгради на територията
на общината са 594 (17,6%). Сградите категоризирани като други са 503 или 15%.
Панелените жилищни сгради на територията на общината са едва 14 или 0,4% /виж
таблица №16/.
По период на построяване жилищните сгради са показани в таблица №18.
От данните е видно, че най-голямо строителство в община Златоград има през
периода 1961-1970 г. – 814 жилищни сгради.
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Таблица №17: Брой жилищни сгради към 31.12.2015 г. по материал на външните стени
на сградата
Области, общини,
населени места
Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци
Източник: НСИ

Жилищни
сгради
общо
3371
97
336
304
1710
53
18
72
690
48
10
33

Панели
14
0
0
0
12
0
0
0
2
0
0
0

По конструкция
СтоманоТухлени с
Тухлени с
бетон
бетонна плоча гредоред
594
1255
1005
0
20
0
59
209
50
13
149
101
394
601
613
0
1
1
0
1
9
0
3
14
122
239
202
6
17
6
0
2
5
0
13
4

Други
503
77
18
41
90
51
8
55
125
19
3
16

През 1981-1990 г. са построени 717 жилищни сгради. Голямо строителство
също така има и през периодите 1971-1980 г. и 1946-1960 г. съответно – 675 и 604
жилищни сгради. В периода след 2001 година строителството е намаляло над 10 пъти
в сравнение с периода на най-голямо строителство в общината (1961-1970) –
построени са 77 жилищни сгради, а след 2011 година са построени едва 3 жилищни
сгради.
Таблица №18: Брой жилищни сгради по период на построяване към 31.12.2015 г.
Области, общини,
населени места
Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци
Източник: НСИ

Периоди на построяване
Жилищи сгради до 1919 - 1946 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 - от нач.
общо 1918 г. 1945 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. на 2011г.
3371
93
120
604
814
675
717
268
77
3
97
0
12
36
17
9
14
9
0
0
336
0
0
18
51
79
134
41
13
0
304
6
8
57
93
57
50
31
2
0
1710
79
71
306
426
334
327
124
41
2
53
1
7
27
11
5
0
2
0
0
18
6
2
3
1
4
1
1
0
0
72
0
0
15
32
20
4
0
1
0
690
1
14
112
161
156
168
57
20
1
48
0
3
15
12
6
10
2
0
0
10
0
1
5
1
2
1
0
0
0
33
0
2
10
9
3
8
1
0
0

Брой жилищни сгради по периоди на
построяване
814
675

604

717
268

2001-2010

1991-2000 г.

1981-1990 г.

1971-1980 г.

1961-1970 г.

1946-1960 г.

77

3
от нач. на
2011 г.

120
1919-1945 г.

93
до 1918 г.

1000
800
600
400
200
0
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По показател брой на стаите, от данните в таблица №19 е видно, че основно
жилищата са двустайни (2297 жилища или 37,2% от всички жилища на територията
на общината) и тристайни (1798 жилища или 29,1% от всиччки жилища на територията
на общината). Най-малко са шест и повече стайни жилища – 401 или едва 6,5% и
едностайните – 404 жилища (6,5%).
Средният брой лица на едно жилище за община Златоград е 1,82, което говори
за обезлюдяването на населените места в общината.
Таблица №19: Брой жилища по брой на стаите към 31.12.2015 г.

Жилища Среден
на 1000
брой
дву- три- четири- пет- шест и човека от лица на
стайни стайни стайни стайни повече населе- едно
нието жилище
2297 1798
936
344
401
549,38
1,82
40
46
35
4
6
566,80
1,76
192
132
75
28
32
404,96
2,47
224
125
83
22
15
646,84
1,55
1171
967
555
233
300
520,07
1,92
24
15
17
2
3 1 100,00
0,91
15
0
0
0
0
0,00
0,00
24
23
21
1
3 2 304,35
0,43
529
442
126
52
40
589,96
1,70
38
25
14
2
0
882,98
1,13
5
3
4
0
1
928,57
1,08
35
20
6
0
1 1 086,21
0,92
Жилища по броя на стаите

Области, общини,
населени места
Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци
Източник: НСИ

Жилища
общо
6180
140
490
522
3433
66
18
106
1246
83
13
63

едностайни
404
9
31
53
207
5
3
34
57
4
0
1

Според етажността на сградата, в която
разпределението им е представено в таблица №20.

се

намират

жилищата,

Таблица №20: Брой жилища по етажност на сградите към 31.12.2015 г.
Области, общини,
населени места
Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци
Източник: НСИ

ЕТАЖНОСТ НА СГРАДИТЕ
Жилидесет
ща едно- дву- три- четири пет- шест- седем- осем- девет- и
общо етажниетажни етаж- етаж- етаж- етаж- етаж- етаж- етаж- повени
ни
ни
ни
ни
ни
ни
че
6180
345 3178 1700
440
244
0
0
0
54 219
140
20
108
12
0
0
0
0
0
0
0
490
30
256 204
0
0
0
0
0
0
0
522
41
339 142
0
0
0
0
0
0
0
3433
116 1533 848
435
228
0
0
0
54 219
66
1
65
0
0
0
0
0
0
0
0
18
6
12
0
0
0
0
0
0
0
0
106
50
54
2
0
0
0
0
0
0
0
1246
62
697 466
5
16
0
0
0
0
0
83
4
59
20
0
0
0
0
0
0
0
13
3
10
0
0
0
0
0
0
0
0
63
12
45
6
0
0
0
0
0
0
0

Основно на територията на община Златоград преобладават двуетажните
жилища – 3 178, което е 51,42% от жилищата и триетажните жилища 1 700 или 27,51%,
което говори, че в общината преобладава нискоетажното строителсто. Единствено на
територията на гр. Златоград – административният център на общината има девет
етажни сгради – 54 на брой, което е едва 0,9%
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По форма на собственост, разпределението на жилищният фонд в община
Златоград е показано в таблица №21.
На лице е българският феномен, над 99% от жилищният фонд да е частен.
Таблица №21: Брой жилищата към 31.12.2015 г. по форма на собственост
Области, общини, населени
места
Община Златоград
в градовете
в селата
Източник: НСИ

Форма на собственост
На частни на
На частни на
На държавни и
Жилища общо
юридическо
физическо
общински
лице
лице
6180
38
25
6117
3433
2747

30
8

21
4

3382
2735

Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа
благоустроеност на жилищата (таблица №22).
Данните към 31.12.2015 г., показват, че 78,8% (4 868 жилища) от жилищата в
общината са с наличие на ел. ток, вода и канализация. Жилища с най-висока степен
на благоустроеност в общината са 16,3% или 1 009 жилища. Без благоустрояване на
територията на общината има само 2 жилища. Жилищата с наличие само на ел. ток
са 191 (1,8%), а тези с ел. ток и водопровод - 110 (3,1%).
Таблица №22: Благоустроеност на жилищата към 31.12.2015 г. в бр.
Области, общини,
населени места

Община Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
гр. Златоград
с. Кушла
с. Мързян
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци
Източник: НСИ

Благоустроеност
ел.
ток,
ел.
ток,
Жиливодоща водопровод, водо- ел. ток,
провод, водобез
общо канализация, провод, водо- ел. ток канализ провод благоустр.
централно, канали- провод
ация
местно отопл. зация
6180
1009
4868
110
191
0
0
2
140
1
121
11
7
0
0
0
490
49
424
6
11
0
0
0
522
35
457
20
10
0
0
0
3433
739
2664
11
18
0
0
1
66
0
1
1
64
0
0
0
18
0
0
18
0
0
0
0
106
0
34
7
65
0
0
0
1246
179
1016
36
14
0
0
1
83
5
77
0
1
0
0
0
13
0
13
0
0
0
0
0
63
1
61
0
1
0
0
0

Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат 549,38
жилища. Едно жилище се обитава от 1,8 души. Стандарта на обитаване е полезна
площ на обитател 42,8 и средна полезна площ на едно жилище 77,9м2 .
Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните изводи:
• налице е пълно жилищно задоволяване по отношение брой жилища на едно
домакинство или семейство;
•

стандартът на обитаване е висок;
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• осигуреността с жилища е висока, като следва да се отбележи, че 78,9% от
жилищата са двустайни и тристайни.
Жилищни потребности
Традиционен/статистически подход/ Жилищните дефицити (излишъци) се
определят като разликата между приети стандарти за жилищно потребление и
действителното потребление. Жилищните дефицити се измерват с брой жилища,
стаи и площи (жилищна, полезна, брутна/разгъната). Като основа за изчисляване на
жилищните дефицити е приет само броят на обикновените, обитавани и годни за
обитаване жилища.
Жилищно потребление
Жилища на 1000 обитатели
Обитатели на 1 жилище

Статистическо
549,4
1,8

Стандарт
420
2,4

Дефицит
+129,4
+0,6

Възникнали в бъдеще жилищни потребности ще се задоволяват по стопански
начин в отделни урегулирани имоти в населените места в общината.
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7. Социална инфраструктура и услуги
По своето предметно
обслужване биват:

предназначение

подсистемите

 Системи на социална в т.ч. институционална
обслужването;
 Пазарни подсистеми;
 Система на туристическата инфраструктура.

на

социалното

инфраструктура

на

В тези главни групи има много подгрупи.
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура
и изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно управление и
неправителствени организации (НПО).
От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и
битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане.
В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за
пътуване и туризъм.
От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната
инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране.
7.1 Образование
Образователната структура и мрежа в община Златоград е съобразена с
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни
и европейски стратегии за развитие на образованието.
На територията на община Златоград елементите на системата са представени
в таблица №23. Те са добре развити и напълно отговарят на демографската й
характеристика. Системата на образованието разполага с:
 три основни училища, обслужвващи 400 ученика;
 две средни училища, обслужващи 495 ученика.
Таблица №23: Училища на общинско финансиране на територията на община Златоград
Училища, населено място

2016/2017 Класни стаи Паралелки Физическо състояние на
сградния фонд
Брой
Брой – класни
Брой
ученици
стаи,
кабинети,
администр.
СУ “Антим I”, гр. Златоград
Изпълнени мерки по
352
43
20
енергийна ефективност
СУ “Княз Борис I”, с. Старцево
143
23
11
Добро
ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград
Изпълнени мерки по
321
37
18
енергийна ефективност
ОУ “Св.св. Кирил и Методий”,
Не са изпълнени мерки по
65
10
7
с. Долен
енергийна ефективност
ОУ “Васил Левски”, с. Ерма река
Не са изпълнени мерки по
14
9
3
енергийна ефективност
Източник: Общинска администрация Златоград

Основните показатели могат да се обобщят по следния начин:
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Таблица №24: Брой класни стаи по видове училища

Вид на училището
Брой класни стаи, кабинети
Основни училища
56
Средни училища
66
Източник: Общинска администрация Златоград

Таблица №25: Брой класни стаи на 100 паралелки

Вид на училището
Бр. класни стаи на 100 паралелки
Основни училища
200
Средни училища
212
Източник: Общинска администрация Златоград

Таблица №26: Среден брой ученици в една паралелка

Вид на училището
Среден брой ученици в една паралелка
Основни училища
14,3
Средни училища
16
Източник: Общинска администрация Златоград

От така направения анализ могат да се обобщят следните изводи:
 Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра;
 Оптималните стойности на средния брой ученици в една паралелка
позволява воденето на съвременен учебен процес;
 Едносменен режим на обучение е възможен във всички училища на
общината;
 Физическото състояние на сградните фондове е добро.
Към подсистемата на образованието са и детските заведения. В общината те
са пет. Основните данни за детските заведения са представени в таблица №27.
Таблица №27: Детски заведения на територията на община Златоград
Детско заведение, населено място Брой деца Брой
2016/2017 групи

ДГ “Снежанка”, гр. Златоград

105

5

Брой стаи
(занимални,
спални,
администр.)
15

ДГ “Радост”, с. гр. Златоград

107

5

15

ДГ “Детски свят”, с. Долен

32

2

6

ДГ “Детелина”, с. Ерма река
ДГ “Щастливо детство”, с. Старцево

13
82

1
5

3
12

Източник: Общинска администрация Златоград

Физическо състояние на
сградния фонд
Изпълнени мерки по
енергийна ефективност
Изпълнени мерки по
енергийна ефективност
Частично са изпълнени
мерки по енергийна
ефективност
добро
Изпълнени мерки по
енергийна ефективност

В ДГ „Щастливо детство“, с. Старцево има открита една яслена група, за
учебната 2016/2017 г. групата обхваща 16 деца.
От данните е видно, че детските заведения разполагат с достатъчно
стаи/занимални и спални помещения, при средна пълняемост на една група 18,8 деца,
което е в нормативните изисквания (норматив 24 деца).
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Направеният анализ показва, че обхватът на децата в групата от 3 до 6 години
е около 98%. Заведенията разполагат с капацитет да поемат нови деца.
7.2 Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на община Златоград е другата основна
социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат
ангажименти както държавата, така и местната общинска власт.
На територията на общината, в общинския център - гр. Златоград, функционира
заведение за болнична помощ МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“. Болничното заведение
разполага с 22-ма лекари, 48 медицински специалиста и е с капацитет 73 легла.
На територията на общината има един Филиал за спешна медицинска помощ –
ФСМП – Златоград, който се обслужва от 4-ма лекари и 18 медицински специалиста.
Извънболничната помощ в община Златоград през 2016 г. е представена в
таблица №28.
Таблица №28: Заведения за извънболнична помощ:
Здравни заведения

Индивидуални практики в гр. Златоград
Индивидуални практики в селищата на общината
Амбулатории за първична помощ по дентална медицина
индивидуални практики
Амбулатории за специализирана медицинска помощ
Амбулатории за групова практика специализирана медицинска
помощ
Медицински центрове
Самостоятелни медико-диагностични лаборатории
Самостоятелни медико-технически лаборатории
Източник: Общинска администрация Златоград

2016 година
Брой
Брой
лекари
4
4
3
3
12
12
6
1

6
1

1
2
1

5
2
-

Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията
общината функционира една ДЯ “Мир” в гр. Златоград, обслужваща 51 деца (2017 г.),
обхванати в 3 групи. Физическото състояние на фонда е много добро, изпълнени са
мерки по енергийна ефективност в детското заведение.
В ДГ „Щастливо детство“, с. Старцево също има открита една яслена група.
7.3 Социални грижи
Тази подсистема на територията на община Златоград е представена от:
 Център за социална рехабилитация и интеграция с обслужващ персонал 9
души и с капацитет 40 места;
 Център за обществена подкрепа гр. Златоград с обслужващ персонал 7 души
и капацитет 35 (за 2015 г. през него са преминали 43 деца);
 Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора“ с обслужващ персонал 8
души и капацитет 25 (през 2015 г. са преминали 26 лица).
Към тази система могат да бъдат отнесени и следните дейности финансирани
от общинския бюджет:
 Сдружение „Районен съюз на хората със зрителни увреждания”;
 Сдружение на хора с увреждания „Надежда”;
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Съюз на инвалидите в България, организация с. Старцево;
Районен съюз на глухите Пловдив, организация гр. Златоград;
Клуб на пенсионера с. Старцево;
Клуб на пенсионера „Горубсо”, гр. Златоград;
Клуб на пенсионера „Малка река” , гр. Златоград.

7.4 Култура
Културната инфраструктура на общината обхваща местните музеи,
Етнографски ареален комплекс, библиотеки, заедно с традиционните и специфични
за българския културен живот читалища и религиозните храмове.
Повечето елементи на културната инфраструктура са съсредоточени в
общинския център, като изключение са читалищата и религиозните храмове, които
функционират както в общинския център, така и в големите села от общината.
Основните културни институции в общината са читалищата, които са съхранили
своята роля на културни и образователни центрове, развиващи библиотечната
дейност и различни форми на любителското творчество (художествената
самодейност). В селата това са единствените центрове на културни прояви и културен
живот. Основните характеристики на тези институции са дадени в таблица №29.
Таблица №29: Читалища на територията на община Златоград
№

Обект

Адрес

Физическо
състояние на
сградния фонд
1. ОНЧ “Просвета - 1908” гр. Златоград добро
2. НЧ “Прогрес - 1939”
с. Старцево
добро
3. НЧ “Орфей - 1947”
с. Ерма река
добро
4. НЧ “Искра – 1997”
с. Долен
добро
Източник: Общинска администрация Златоград

Наличие на библиотека,
самодейни състави

Библиотека, девет самодейни групи
Библиотека, две самодейни групи
Библиотека, две самодейни групи
Библиотека, една самодейна група

Читалищата на територията на община Златоград са четири: ОНЧ „Просвета –
1908” гр. Златоград; НЧ „Прогрес -1939”, с. Старцево; НЧ „Орфей-1947”, с. Ерма река
и НЧ „Искра-1947”, с. Долен. Те са традиционни самоуправляващи се български
културно-просветни сдружения и всички са регистрирани в Регистъра на народните
читалищата към Министерство на културата.
ОНЧ “Просвета - 1908”, гр. Златоград – Читалището е първоприменик на
учреденото през 1908 г. културно средище и от същата година носи името "Просвета".
Дейности: Мъжка битова група; Дамска певческа формация "Надежда"; Група
за стари градски песни "Златен полъх"; Юношески танцов състав “Акрани”; Клуб
"Първи на хорото"; Детски танцов състав "Звънче"; ПТГ „Кокиче“; Младежка
фолклорна група; Школа по гайда; Читалищен вестник; Библиотека - 39 899 тома
литература.
НЧ „Прогрес – 1939“, с. Старцево - Читалището е основано 1939 г. по
инициатива на главните учители Коста Георгиев от Ловеч и Иван Пушкаров от
Старозагорско, които притежавали отлично умение да приобщават обикновените хора
на обич към книгата. През годините читалището се е утвърдило като активен участник
в съхранението и популяризирането на българското нематериално културно
наследство.
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Дейности: Смесена група за автентичен фолклор; Женска фолклорна група;
Библиотека.
НЧ „Орфей – 1947“, с. Ерма река
Дейности: Детска група за народни песни и танци, Танцов състав; Вокална
група; Библиотека - 13 230 тома.
НЧ „Искра – 1997“, с. Долен – Читалището е основано през 1997 г. и се
помещава в част от сградата на кметството в селото.
Музеи на територията но община Златоград:
 Музейната сбирка "Просветното дело в Средните Родопи" - Разположена
е във сградата на Взаимното училище, построено с обществени средства и труд от
златоградчани през 1852 година. Музейната сбирка е открита в Златоград през 1978
година и е втората по рода си в страната след Априловската гимназия в Габрово. В
музея могат да се видят запазени до днес класна, учителска и битова стая на учителя,
може да се потопите в просветителския дух и атмосфера на Възраждането.
Разположената тук музейна сбирка разказва за развитие на образованието и видните
народни будители - Яков Змейкович, Ангел Киряков, Тодор Крушовалиев, Златка
Димитрова и други.
Експозицията показва нагледно как учениците са се обучавали, използвайки
заимноучителния метод: по-големите ученици обучавали по-малките. Децата се
учели да четат, пишат, изучавали граматика, история и ботаника. Учебните помагала
и учебници се набавяли от пловдивски книжари от печатната база в гр. Солун. В
класната стая са представени пясъчници, восъчници, мастилници, карти, сметало и
пръчка послушанка. Един от първите учебници в златоградското училище е
Неофитовото евангелие издадено през 1859 г. В Лондон. Просветителят Ангел
Киряков го е използвал тайно от гръцките духовници, за да учи будните златоградски
деца да пишат и четат на български език, а не на гръцки.
На втория етаж на чардака се намира т.нар. "миндерлък" - тук е битовият кът
във Взаимното училище. Тук учителите са се отморявали, а от чардака са следели за
дисциплината на учениците, които в обедната почивка играели на двора. С камбанен
звън ги събирали за час. На чардака също така се намират автентични ръчно
изработени мебели. В жилището на учителя може да се види възрожденска уредба
на стая, по чийто стени се виждат местни тъкани килими, изработени от козина.
 Музейна сбирка на съобщенията - Тя е единствената в България. Музеят е
обявен през 1987 година и се намира под управлението на Български пощи.
Експозицията е разположена на 200 кв.м в реставрирана къща в Етнографски ареален
комплекс, обявена за паметник на културата. Съдържа много богат снимков материал
и документи, касаещи историята и поминъка на града от създаването на първата
българска поща.
Има над 300 музейни единици: марки, стари телефонни и телеграфни апарати,
фотоси, морзови апарати, кантари, ръчни пощенски теглилки, ведомост за заплати от
1913 година, пощенски трактове. Включва и документи, богат библиотечен архив,
фотоархив. Пощенският музей приема туристически и местни групи, работи и като
редовна пощенска станция, която извършва всички видове услуги.
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 Етнографски музей – 2001 година
Историко-етнографската музейна експозиция се намира в една от двете сгради,
съставляващи своеобразен архитектурен ансамбъл - от втората половина на ХІХ век,
който носи името на някогашните си стопани "Александрови къщи".
В уводната зала са експонирани археологически находки от Златоградския
етно-културен ареал. Те са от четири исторически епохи - на траките (първото
историческо засвидетелствано население по нашите земи); на Римското владичество;
на Ранна Византия и на Българската държава. Първата част на следващата зала е
посветена на двата традиционни поминъка на българите: земеделие и скотовъдство
(главно овцевъдство и козевъдство).
Представени са сечива за ръчна обработка на почвата и традиционни оръдия
на труда и съдове за млекопреработка, както и предмети, свързани с бита
(включително и отдиха) на скотовъдите.
Във втората част на залата се намират традиционни уреди и съдове за
първоначално подготвяне на храни (хромел, чутура и подобни). Тук с особено висока
стойност е колекцията на традиционно облекло от Златоград и Златоградско. Много
силно впечатление правят женските празнични носии, между които се отличава
уникалната еднопрестилчена носия - образец на най-стария тип женско облекло.
Единствено тук - в българска музейна сбирка - може да се види традиционна шапка
от женска носия с пълен набор от метални украси към нея.
Особено се запомня представителният накит "муска с калеми". Тук могат да се
видят характерни за Средните Родопи накити и обреден реквизит (със съответните
местни особености). На териоторята на общината е разположен и уникалния за
България Етнографски ареален комплекс. Той е първият в България (и засега –
единствен) частен етнографски ареален комплекс, изграден на принципа на
публично–частното партньорство. Комплексът е открит със съдействието на
Златоградска община на 24 май 2001 година – в празничния ден, посветен на
българската култура, просвета и славянска писменост. Етнографски ареален
комплекс - Златоград представлява един голям музей на открито, който ни показва как
е изглеждал града преди повече от 100 години. Многобройните обекти, някои от които
реконструирани с помощта на програмите ФАР и САПАРД разкриват и отразяват
природо-географските особености и богатствата на хилядолетната история на
Златоградския етнокултурен ареал. Неговата неповторимост се обуславя от
динамичния показ на музейната експозиция и демонстрацията на традиционни
трудови умения, новаторския експозиционен подход в занаятчийските работилници и
разположението на обектите в сгради – архитектурни паметници на културата,
включени в архитектурен резерват (най-големият в Родопите), който е обитаван
целогодишно от своите стопани.
Основна тенденция в развитието на ЕАК е увеличаване броя на обектите му,
обогатяване на съдържанието и повишаване качеството на услугите.
Неговата структура обхваща:
• Културно-исторически обекти;
• Места за настаняване;
• Заведения за хранене и развлечения, където има възможности да се прилагат
подходите на туристическата анимация.
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През 2004 година ЕАК е включен в списъка на 100-те национални туристически
обекта в Република България. В началото на 2006 година е обявен за “най-добър
уникален етнографски комплекс в България през 2005 година”.
Религиозни храмове
Църквите на територията на община Златоград са три. Двете от тях - Храм
„Успение Богородично“ и Храм „Св. Георги“ са в гр. Златоград и една в с. Старцево –
Храм „Св. Атанас“. В землището на Златоград има и 4 параклиса – Параклис „Св.
Атанас“, Параклис „Св. Неделя“, Параклис „ Св. Равноапостоли Константин и Елена“,
Параклис „Св. Екатерина“. Мюсюлмански храмове има в гр. Златоград, с. Старцево,
с. Долен, с. Ерма река, с. Страшимир, с. Цацаровци.
Храм „Успение Богородично“ е най-старата църква в Родопите. Построена
през 1834 г., според преданието, за 40 нощи. Вкопана е близо метър и половина, с
наклонен терен, трикорабна, четирискатна, леко разстлана. С влизането в нея човек
слиза с няколко стъпала. Добре организираното вътрешно пространство е очертано с
обли колони, които завършват с капители при сключване на аркадата. На иконостаса
има ценни икони, като една от тях е на Захари Зограф. На редица икони личи
отпечатък на отомански боздуган, дръзнал да оскверни християнската обител,
разсичайки очите на светците, изобразени на иконите.
Храм „Св. Георги Победоносец” е построен през 1871 г. Златоградчани
наричат църквата „Св. Георги Победоносец" - "новата църква", тъй като тя е изградена
37 години след старата църква в града - „Свето Успение Богородично“. Според
каменния надпис храма „се огради в името на св. Великомъченик Георги с всеобщи
усилия, по времето на Св. митрополит Антим, от ръката на майстор Георги, през
1871 година”. Високата камбанария свидетелства за голямата победа на българите
в обществения живот на Османската империя. Храмовата икона на Св. Георги е
изписана от образописеца Нестор - представител на Дебърската школа. Много от
иконите са от Света гора и имат ктиторски надпис. Тук човек може да се поклони и на
две чудотворни икони на Света Богородица. Едната е „Св. Богородица Ватопедска”, а
другата е рисувана през 1904 година – „Св. Богородица Скоропослушница”, което ще
рече, че бързо чува молитвите. На една друга от иконите в храма пък пише, че през
1877 г. част от мощите на св. Петка, св. Модесий и св. Харалампий са били положени
в олтара на храма „Св. Георги” в Златоград. В църковния двор се намира Взаимно
училище, в което се помещава музейната сбирка „Просветното дело в Средните
Родопи".
Храмът „Свети Атанасий Велики” в Старцево е открит и осветен през 1998 г.
от тогавашният пловдивския митрополит Арсений. Освен храма църковният ансамбъл
включва още магазин, музей и жилище за свещеника на обща площ 250 кв.м. Три
икони са дар от НИМ, както и уникалната камбана, принадлежала на Гложенския
манастир. Иконостасът е дело на тревненски майстори, а 37-те икони – на софийското
семейство Лазаров и Сарова. В музея на християнството са изложени кръст, кандило
и икона, намерени при ремонта на джамията в Старцево през 1916 година.
Експонирани са още монети, глинени съдове от тракийския период. Съществува и
така наречената „Музейната сбирка към църквата „Св. Атанасий Велики” в село
Старцево”.
7.5 Спорт
Община Златоград подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт,
чрез финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Усилията са
74

насочени към подобряване на съществуващата материална база и създаване на
условия за пълноценното й използване. Спортната инфраструктура в общината е
представена в таблица №30.
Стремежът на общината е да подържа базата в добро състояние, като достъп
до нея да имат всички желаещи да я ползват.
Таблица №30: Спортни обекти на територията на община Златоград
№

Спортен обект, Населено място

Капацитет

УПИ
Състояни на
кв.м.
съоръжението
1. Спортен комплекс “Златоград”, гр. 1900 седящи места 19 489 кв.м. Добро функционално
Златоград- футболен терен, зала на стадиона.
състояние на стадиона и
по борба, фитнес зала,
залата.
лекоатлетическа писта и сектори за
Лошо функционално
лекоатлетически дисциплини,
състояние на откритите
открит плувен басейн, детски
басейни
плувен басейн, гр. Златоград
2. Многофункционална открита
Няма седалков
1815 кв.м. Не в много добро
спортна площадка „Кадиев врис”, сектор
функционалното състояние
гр. Златоград
3. Закрит плувен басейн в сградата на Няма седалков
687 кв.м. Много добро функционално
ОУ „Васил Левски” гр. Златоград, сектор
състояние
4. Физкултурен салон в ОУ „Васил
120 места за
687 кв.м. Добро функционално
Левски” гр. Златоград,
публика
състояние
5. Физкултурен салон в СУ „Антим І” Няма седалков
268 кв.м. Добро функционално
гр. Златоград
сектор
състояние
6. Фитнес зала в СУ „Антим І” гр.
Няма седалков
165 кв.м. Добро функционално
Златоград
сектор
състояние
7. Спортна площадка „Червено
200 седящи места
972 кв.м. Лошо функционално
игрище” гр. Златоград
състояние
8. Физкултурен салон на два етажа в Няма седалков
317 кв.м. Не добро функционално
СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево сектор
състояние, нуждае се от
ремонтни дейности
9. Многофункционална площадка,
Няма седалков
968 кв.м. Много добро функционално
с. Долен
сектор
състояние
Източник: Общинска администрация Златоград

7.6 Институционална инфраструктура
Наличието на обекти на тази инфраструктура е от особена важност за
населението на общината. Администрациите на общинско ниво включват: Общинска
администрация; 7 кметства; Дирекция „Бюро по труда“ – Златоград; ТП „Държавно
горско стопанство - Златоград“, Общинска служба по земеделие – Златоград,
РСПБЗН – Златоград; Районно управление на МВР – Златоград, Районна прокуратура
Златоград, Районен съд Златоград, Дирекция „Социално подпомагане“ - Златоград.
7.7 Пазарна инфраструктура
Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло
на пазарния механизъм. Тук попадат системи като търговия и обществено хранене,
услуги от всички възможни сфери (битови, авто, финансово-кредитни, съобщителни,
транспортни и др.). Тяхното наличие се диктува изцяло от пазарното търсене и
предлагане и общинската администрация няма намеса в тяхното развитие с
изключение на регистрационна и устройствена допустимост.
В административния център на общината гр. Златоград има пет
финансовокредитни институции – клон на Банка ДСК, клон на Пощенска банка
(Юробанк България) , клон на Societe Generale Експресбанк, клон на Инвестбанк и
клон на Интернешънъл Асет Банк.
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7.8 Туристическа инфраструктура
На територията на община Златоград има 3 екопътеки и 4 велоалеи, водещи
до атрактивни местности в околностите на града - местностите „Белите камъни”,
„Света Неделя”, „Св. Атанас”, „Св. Екатерина”, „Св. равноапостоли Константин и
Елена”, пещера „Рупите” и др.
Категоризираните туристическите обекти на територията на община Златоград
са 39, с общ капацитет на леглата 590 легла (представени в таблица №31).
Половината от обектите са категоризирани с 3 звезди.
Таблица №31: Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на на
община Златоград 18
№ Категория Тип на обекта
Наименование на обекта
Капацитет/легла Бр. стаи
1 две *
Къща за гости Къща за гости "Коручева къща"
7
4
2 две *
Семеен хотел Семеен хотел "Върбица"
40
22
3 три *
Семеен хотел Семеен хотел "Флора"
36
22
4 три *
Къща за гости Къща за гости "Александрови къщи"
29
15
5 две *
Къща за гости Къща за гости "Здравец"
10
4
6 три *
Къща за гости Къща за гости "Вила Белавида"
24
9
7 три *
Къща за гости Къща за гости "Младеновата къща"
15
6
8 три *
Къща за гости Къща за гости "Пачилова къща"
15
8
9 три *
Семеен хотел Семеен хотел "Еди"
14
5
10 две *
Къща за гости Къща за гости "Здравец"
20
10
11 три *
Семеен хотел Семеен хотел "Кристал"
40
20
12 три *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Тодорова къща"
6
3
13 три *
Къща за гости Къща за гости "Сивриева къща"
22
10
14 една *
Къща за гости Къща за гости "Димова къща"
4
2
15 три *
Къща за гости Къща за гости "София"
8
4
16 три *
Къща за гости Къща за гости "Енчеви страноприемници"
40
20
17 три *
Семеен хотел Семеен хотел "Златоград"
27
17
18 три *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Андреева къща"
8
4
19 три *
Къща за гости Къща за гости "ЛИЛИ"
6
3
20 три *
Къща за гости Къща за гости "СКАТ"
6
3
21 една *
Семеен хотел Семеен хотел "Панорама"
31
16.
22 две *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "При Примо"
4
2
23 три *
Семеен хотел Семеен хотел "Александър"
24
16
24 две *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Александрова вила"
3
3
25 една *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Вила Язовира"
7
4
26 две *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Ани"
8
4
27 две *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Нора Лукс"
6
3
28 две *
Къща за гости БОРАНИ
8
4
29 една *
Самост. стаи
ВИЛА ДИМИТРОВИ
6
3
30 две *
Семеен хотел ТОПАЛОВИ
15
6
31 две*
Семеен хотел Семеен хотел "Алекс"
22
10
32 една *
Самост. стаи
Самостоятелни стаи "Бялата къща"
10
5
33 три *
Самост. стаи
Стаи за гости
7
5
34 една *
Самост. стаи
Стаи за гости "НЕЛИ"
10
35 една *
Къща за гости Къща за гости "ПЕРФЕКТ"
4
36 три *
Самост. стаи
Стаи за гости "ЕММАР"
10
5
37 три *
Къща за гости Къща за гости "Родопско кътче"
16
8
38 две *
Къща за гости Къща за гости "Станчевата къща"
16
7
39 една *
Къща за гости Къща за гости "КЪЩАТА"
6
3
Източник: Общинска администрация Златоград

18

Консолидиран общински регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"
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В община Златоград характеристиките на туристическата инфраструктура за
2015 г. са представени в таблица №32.
Таблица №32: Характеристики на туристическата инфраструктура 19 на община
Златоград за 2015 г.
Др. места
Приходи
за
ЛеглаРеализирани Пренощу- Използване
Легла
Бр.
от
Община
краткоср.
деноно
нощувки
вали лица на леглостаи
нощувки
настащия
общо
общо
денонощията
общо
няване
18
451 162889 223
698214
Златоград
26 272
11 353
16,0
Източник: НСИ

19

Туристическа инфраструктура с леглова база над 10 места.
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8. Анализ на икономическата база на община Златоград
Икономическо развитие. Обща характеристика
За икономическата активност в община Златоград може да се съди по броя на
регистрираните фирми. За 2013 година техния брой е бил 480, а за 2015 г. 464 броя,
което показва 3,33% намаление в броя на предприятията регистрирани на
територията на общината.
Таблица №33: Предприятия в община Златоград по бр. заети лица за 2013, 2014, 2015 г.
Предприятия по брой заети
2013 г.
2014 г.
Общ брой
480
Микро до 9 заети
441
Малки от 10 до 49 заети
30
Средни от 50 до 249 заети
**
Големи над 250 заети
**
Източник: ТСБ „ЮГ“, Отдел „Статистически изследвания – Смолян“

2015 г.

466
427
29
**
**

464
428
27
**
**

Забележка: ** - конфиденциални данни

Обликът на общинската икономика дават микропредприятията и малките
предприятия, които заедно представляват 98,1% от всички регистрирани
предприятия. Анализът показва, че наред с мястото, което имат големите търговски
дружества,
определящи
икономическата
структура
и
производствената
специализация, не по-малка е и значимостта на малкия и средния бизнес.
Голяма част от фирмите и всички от последните три групи развиват дейност в
град Златоград.
Брой и големина на предприятията
600
500
400
300
200
100
0
Общ брой

Микро до 9 заети Малки от 10 до 49 Средни от 50 до
заети
249 заети
2013

2014

Големи над 250
заети

2015

Предприемаческата активност в община Златоград (41,2 регистрирани
предприятия на 1 000 жители през 2015 г.) е под средните показатели за страната (50
предприятия на 1 000 жители).
В динамиката на предприятията в общината, измененията се дължат основно
на структурните промени и икономическата криза.
Основните икономически показатели на стопанските субекти в общината за
последните 2013, 2014, 2015 г. отчетни години 20 са както следва:

20

Данните са по НКИД 2008, форма А21
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Таблица №34: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2013 г. в община Златоград по
икономически дейности
Икономически дейности (А21)

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
ПредЗаети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
22
23 възнагражприятия
лица лица
дения
ция 21 дейността продажби дейността
Брой

Х и л я д и

Община Златоград – общо:
480
93 843
169 946
A Селско, горско и рибно стопанство
..
..
..
В Добивна промишленост
3
..
..
C Преработваща промишленост
70
36 306
39 580
D Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
..
..
..
F Строителство
26
3 600
4 370
G Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
219
11 943
80 980
H Транспорт, складиране и пощи
25
7 621
8 826
I Хотелиерство и ресторантьорство
46
782
1 563
J Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
5
1 437
1 619
L Операции с недвижими имоти
8
137
143
M Професионални дейности и научни
изследвания
31
1 090
1 367
N Административни и спомагателни дейности
6
650
666
Q Хуманно здравеопазване и социална
работа
21
2 088
2 222
R Култура, спорт и развлечения
4
112
114
S Други дейности
12
121
124
Източник: Отдел „Статистически изследвания – Смолян“ при ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

л е в о в е

Брой

155 128
..
..
36 075

164 821
..
27 554
37 687

6 083 1 594
..
..
..
2 003
228

..
4 053

..
4 346

..
325

71 886
8 431
1 445

79 164
8 512
1 523

1 251
138

ДМА

Хиляди левове

2 866
..
..
1 298

2 505
..
..
1 244

15 259
..
..
6 044

53 398
..
7 367

38

..
98

80

..
369

..
2 028

1 864
324
96

137
40
57

509
137
103

340
122
66

2 083
592
258

3 306
3 798
1 059

1 712
228

..
..

..
..

35
5

31
..

168
..

..
3 109

1 148
..

1 159
..

199
..

..
..

64
29

43
28

256
..

522
..

2 083
114
124

2 029
88
79

220
24
45

..
-

135
5
20

118
..
..

908
..
28

280
..
..

21

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
23
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
22
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Таблица №35: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2014 г. в община Златоград по
икономически дейности
Икономически дейности (А21)

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
ПредЗаети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
25
26 възнагражприятия
лица лица
дения
ция 24 дейността продажби дейността
Брой

Х и л я д и

Община Златоград – общо:
466
95 474
175 947
A Селско, горско и рибно стопанство
3
..
..
В Добивна промишленост
..
..
..
C Преработваща промишленост
69
33 905
36 217
D Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
..
..
..
F Строителство
32
5 482
9 687
G Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
200
10 425
80 993
H Транспорт, складиране и пощи
23
7 776
9 172
I Хотелиерство и ресторантьорство
53
1 336
2 355
J Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
5
810
863
L Операции с недвижими имоти
6
173
380
M Професионални дейности и научни
изследвания
29
777
850
N Административни и спомагателни дейности
7
454
474
Q Хуманно здравеопазване и социална
работа
20
2 159
2 379
R Култура, спорт и развлечения
3
94
95
S Други дейности
11
77
84
Източник: Отдел „Статистически изследвания – Смолян“ при ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

л е в о в е

Брой

165 242
..
..
33 752

168 814
..
27 554
33 179

9 315 2 762
8
..
..
..
3 297
287

..
8 926

..
9 306

..
582

74 913
9 005
2 226

79 437
9 023
2 452

858
128

ДМА

Хиляди левове

2 860
6
..
1 263

2 493
..
..
1 205

15 879
..
..
6 113

48 275
..
..
8 313

..

..
117

95

546

..
1 828

1 734
357
86

270
76
183

478
145
137

326
132
94

1 837
665
668

4 405
3 982
1 184

660
..

..
..

..
..

26
4

22
..

135
..

..
1 027

791
469

694
389

158
..

9
..

64
32

39
29

208
110

137
..

2 154
95
83

2 066
95
57

315
..
26

..
..
-

137
5
15

118
..
3.

934
..
11

237
..
-

24

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
26
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
25
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Таблица №36: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2015 г. в община Златоград по
икономически дейности
Икономически дейности (А21)

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
ПредЗаети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
28
29 възнагражприятия
лица лица
дения
ция 27 дейността продажби дейността
Брой

Х и л я д и

Община Златоград – общо:
464 102 557
147 080
A Селско, горско и рибно стопанство
..
..
..
В Добивна промишленост
..
..
..
C Преработваща промишленост
69
38 333
41 813
D Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
..
..
..
F Строителство
27
6 032
7 464
G Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
210
8 942
46 571
H Транспорт, складиране и пощи
23
8 312
8 718
I Хотелиерство и ресторантьорство
47
867
1 862
J Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
6
1 332
1 399
L Операции с недвижими имоти
6
62
74
M Професионални дейности и научни
изследвания
26
573
655
N Административни и спомагателни дейности
8
268
268
Q Хуманно здравеопазване и социална
работа
20
2 251
2 463
R Култура, спорт и развлечения
4
144
146
S Други дейности
11
54
83
Източник: Отдел „Статистически изследвания – Смолян“ при ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

л е в о в е

Брой

140 640
..
..
38 260

129 466
..
..
38 658

16 917 1 104
..
3 057
154

..
7 282

..
6 344

..
1 065

45 794
8 491
1 753

44 794
8 063
1 922

1 353
71

ДМА

Хиляди левове

2 878
..
..
1 251

2 523
..
1 206

17 371
..
..
6 770

47 341
8 895

..
10

..
130

..
112

..
882

..
1 777

1 906
670
111

227
42
171

566
113
113

393
97
79

2 232
480
394

5 823
2 764
..

1 193
85

226
11

..
..

35
5

30
-

192
..

..
893

608
263

535
200

123
..

..
17

39
21

22
16

123
74

249
164

2 246
146
82

2 545
94
59

333
..
24

..
..

137
5
12

120
..
..

989
..
..

..
..
-

27

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
29
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
28
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A Селско, горско и рибно стопанство
В Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Произв. и разпр. на електр. и топл. ен-гия и газообр. горива

4 0 0
8
6

6

20

11

F Строителство

69

26

0
27

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство

47

J Създ. и разпростр. на инф. и творч. продукти; далекосъобщ.

23

L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания

210

N Административни и спомагателни дейности
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности

Произведената продукция в община Златоград за разглеждания период 20132015 г. се увеличава с бавни темпове (93 843; 95 474; 102 557).
Произведената продукция на зает в общината за 2015 г. е 35 635 лв., което е
значително под средното за страната.
Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо
развитие, тъй като в тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за попродължителен период от време. На базата на направените инвестиции се очаква
нарастване на доходите след определен срок от време. Инвестиционната дейност
представлява самото влагане на средствата и осъществяването на практически
действия за нарастване на доходите, капитала или друг полезен икономически ефект.
Към 2014 г. размерът на ДМА в общината е 48 275 хил. лв., който бележи
известен спад, спрямо 2013 година (53 398 хил.лв), а през 2015 г. също се наблюдава
тенденция на намаляване размера на ДМА (47 341 хил. лв.).
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За фирмите, функциониращи в пазарни условия, инвестирането е важно
условие за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В найобщия смисъл инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне
на ресурси с цел реализиране на стратегията на фирмата. За съжаление, в настоящия
момент, има недостиг на средства за инвестиции и в същото време, несигурност в
пазарните условия.
Анализът на данните от таблица №36 показва, че първичният сектор в
общинската икономика е слабо изразен (включва дейностите селско, горско и рибно
стопанство). Най-голям по значимост е Третичният сектор (включва дейности,
които са обединени в стопански отрасли, свързани с прякото обслужване на
населението) с 77,8% предприятия, 43,2% от нетните приходи от продажби и 36,3%
от заетите. Вторичният сектор (включващ добивната и преработваща
промишленост, производство и разпределение на енергия, строителство и др.)
заема второ място по значение и може да се твърди, че има допълваща функция в
общинската икономика.
Първичен сектор
Първичният сектор (селско, горско и рибно стопанство и добивна промишленост
на сол) е слабо изразен на територията на общината.
Селското стопанство е представено от растениевъдството и животновъдството.
Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен
подотрасъл – растениевъдство, е земеделската земя. В баланса на територията на
общината, земеделските земи са 33 398 дка., което е 19,5% от общата територия на
общината. Обработваемите земи са 23 694 дка 30 или 13,8%. Ниският процент
обработваеми земи се дължи на ниско и средно планинския релеф и климатичните
особености на общината.
Разпределението на обработваемата земя по площи и култури е разгледана в
таблица №37.
Таблица №37: Обработваеми земи по землища в община Златоград към 31.12.2016 г.
Землища

Общо

Ниви

дка
дка
гр. Златоград
с. Аламовци
2591
259
с. Долен
4021
3440
с. Ерма река
2786
108
с. Кушла
1782
823
с. Пресока
към землището на с. Старцево
с. Старцево
4862
2672
с. Страшимир
367
с. Цацаровци
към землището на с. Фабрика
с. Фабрика
533
101
Общо
16 942
7 403
Източник: Общинска служба „Земеделие“

30

Ливади и
пасища
дка
2332
576
2678
959
2188
367
432
9 532

Трайни
насаждения
дка

Зеленчукови
насаждения
дка

5

2

7

По Баланс на територията към 31.12.2000 г. (Агенция по геодезия, кадастър и картография към МРРБ)
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От данните в таблицата е видно, че едва 7 дка (0,04%) от обработваемата земя
в община Златоград се използва за трайни насаждения. Най-голям дял от
обработваемите земи имат ливадите и пасищата 56,3%, а нивите 43,7%.
Разгледани по землища обработваемите земи са съсредоточени основно в
четири от селата в община Златоград (84,1%) – с. Старцево – 4 862 дка, с. Долен –
4 021 дка, с. Ерма река – 2 786 дка, с. Аламовци – 2 591 дка.
№38.

Обработваемата площ по заетостта по основни култури е разгледана в таблица

Таблица №38: Обработваеми площи по заетост от основни култури в община Златоград
Показател

1. Площ със селскостопанско предназначение
2. Обработваема площ -дка
2.1.Обработваема площ - заетост по основни култури
Тютюн
Пшеница
Ечемик
Ръж
3. Трайни насаждения
Лозя винени
Лозя десертни
Ябълки
Малини
Череши
Орехи
Лешници
4. Зеленчуци
Картофи
Домати
Краставици
Източник: Общинска служба „Земеделие“

Ниво

община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община

Мерна е
деница
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка

2014

2015

16942
7403

16942
7403

150

150

400

200

5
10

5
10

2000
100

2000
100

Отглежданите животни в общината за 2014 и 2015 г. са представени в таблица
№39. Подотрасъл животновъдство също няма голям дял в икономиката на общината.
Таблица №39: Видове и брой животни в община Златоград
Показател

Ниво

Животновъдство - брой
Говеда - общо
община
Млечни крави
община
Биволи - общо
община
Овце
община
Кози
община
Пилета за угояване /кокошки/
община
Пчелни семейства
община
Източник: Общинска служба „Земеделие“ - гр. Златоград

Мерна е
деница
брой
брой
брой
брой
брой
брой

2014

2015

1505
750

1390
755

610
576
2500
420

648
661
2500
420

По-големи животновъдни стопанства на територията на община Златоград:
 за крави: в землището на Златоград – 3 бр; в землището на Старцево – 3 бр.
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 за овце: землище на Златоград – 2 бр.; землище Аламовци – 1 бр.; землище
Кушла – 1 бр.
От данните в таблицата се вижда, че в общината се отглеждат и пилета за
угояване – 2 500 бр.
В община Златоград има седем лицензирани производител на пчелен мед
(таблица №40)
Таблица №40: Регистър на пчелините в България
Рег. №
Местонахождение
на пчелина

4980-0231 гр. Златоград
4980-0775 гр. Златоград
4980-0016 гр. Златоград
4980-0106 гр. Златоград
4985-0104 с. Долен
4985-0010 с. Долен
4985-0277 с. Долен
Източник: БАБХ

Име, презиме, фамилия на
собственика

Сергей Цветков Терзиев
Севдалин Стойчев Сечков
Съби Йосифов Етимов
Надя Асенова Домбова
Радка Якимова Караасенова
Явор Бисеров Чолаков
Асен Асенов Караасенов

Бр. пчелни
семейства
20
18
60
14
14
50
40

Горско стопанство
Физикогеографските условия (преобладаващия планински характер на релефа) и структурата на поземлените ресурси, както и регулираната горскостопанска
дейност, са фактори за развитието на горското стопанство на територията на община
Златоград.
Горският фонд на територията на общината се стопанисва от ТП „Държавно
горско стопанство Златоград“, което е поделение към „Южноцентрално държавно
предприятие“ – гр. Смолян. Дърводобивът се извършва по утвърдени
лесоустройствени планове и се възлага на лицензирани предприятия по процедури,
нормативно уредени.
Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на дейности като
туризма, дърводобива и дървопреработването, лова и риболова, рационалното и
екологосъобразното ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби. В
структурата на поземления фонд в общината най-голям дял заемат горските
територии – 14 129 ха, който представлява 80,2% от общата площ на общината.
От общата площ на горските територии, залесената площ е 96,13%,
незалесената е 0,06%, а 3,81% е недървопроизводителна площ.
Горите, които са предназначени за стопански дейности са 77% от общата площ
на горските територии. Дейностите в тях са свързани преди всичко с добив на
дървесина.
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Таблица №41: Горски територии в община Златоград по землища в ха към 31.12.2015 г.
Населено място Обща площ
В това число:
ха
Залесена площ - Незалесена Недървопроизводителна
ха
площ - ха
площ - ха
гр. Златоград
5 380,1
5 171,9
3,2
205,0
с. Аламовци
1 657,7
1575,9
0,5
81,3
с. Долен
1 455,6
1382,5
3,0
70,1
с. Ерма река
2 511,9
2293
1,6
217,3
с. Кушла
1 043,0
924,8
9,9
108,3
с. Пресока
Към землището на с. Старцево
с. Старцево
1 189,9
1126,8
2,6
60,5
с. Страшимир
301,0
257,3
43,7
с. Цацаровци
589,8
552,8
1,7
35,3
с. Фабрика
Към землището на с. Цацаровци
Общо
14 129
13 285,0
821,5
Източник: ТП „Държавно горско стопанство Златоград“

№42.

Видовият състав на горите на територията на общината е представен в таблица

Таблица №42: Горски територии по състав на горите в община Златоград към 31.12.2015 г.
Вид на горите

Площ на горските територии
(ха)
14 129,0
6 641,2

Обща площ
Иглолистни гори
Широколистни гори
високостъблени
2 435,7
издънкови за превръщане
4 465,9
нискостъблени
586,2
Източник: ТП „Държавно горско стопанство Златоград“

Заетият персонал в ТП „Държавно горско стопанство Златоград“ на територията
на общината за 2015 г. е 26 души.
Рибното стопанство не е представено на територията на община Златоград. В
последните години се правят стъпки за оползотворяване на водния ресурс, който
притежава язовир „Златоград” и се проучва възможността за инвестиции в
рибовъдство и производство на аквакултури.
Вторичен сектор
Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост,
строителство, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване.
В общината секторът е представен от 9631 производствени единици.
Промишленост
В община Златоград отрасълът е с дългогодишни традиции, базирани
първоначално на силно развитото занаятчийско производство. Златоград се формира
31

Има конфиденциални данни, които изкривяват резултатите.
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като процъфтяващ занаятчийски център в началото на ХХ-ти век. Наред с
промишлените
производства,
основани
на
традиционното
занаятчийско
производство, се появяват и промишлени производства със стратегически характер в
национален мащаб. Десетилетия наред община Златоград е с развита и работеща
промишленост със завоювани позиции в отраслите: минно-добивна промишленост;
текстилна
промишленост;
шивашка
промишленост;
машиностроене
и
металообработка; дърводобивна и дървопреработваща промишленост; мебелна
промишленост; хранително-вкусова промишленост.
Като резултат от световната финансова криза през последните няколко години
структурата на икономиката на община Златоград се променя. Свита е дейността на
структуроопределящи
предприятия,
варират
показателите
стойност
на
произведената продукция и приходи от продажби.
Най-големите промишлени предприятия, които са гръбнак на общинската
икономика са: „Горубсо Златоград“ АД и „Белотекс 95” АД.
„Горубсо Златоград” АД е предприятие от отрасъл минно-добивна
промишленост. Второто голямо предприятие, попадащо в групата на големи
работодатели е „Белотекс 95” АД, което е с предмет на дейност в текстилната и
шивашката промишленост. Важно за отбелязване е, че това предприятие преминава
през 2011 година от групата на средните предприятия към големите. Към момента
„Белотекс 95” АД е най-голямата компания в България със собствени тъкачни
фабрики, ориентирана в производство на сурова тъкан - основна суровина в
тектсилната промишленост, както и в производство на спално бельо и работно
облекло.
В отрасъл промишленост в община Златоград към 2015 г. работят 69
предприятия, които обхващат 1 251 заети лица.
Промишлеността е със съществен принос в общинската икономика. Отрасълът
формира 43,5% от заетостта през 2015 година, 37,4% от произведената продукция и
28,4% от приходите от дейността.
Строителство
Към вторичния сектор спада и отрасъл Строителство. Строителството е един
от браншовете, който е засегнат в най-сериозна степен от световната финансова и
икономическа криза, в това число и дейността на отрасъла в община Златоград. Към
2015 г. в него са обхванати 27 предприятия и 130 заети лица, а произведената
продукция в отрасъла е 6 032 хил. лв.
Третичен сектор
Третичният сектор, според Националната класификация на икономическите
дейности (НКИД) включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15
години той се изявява като най-адаптивен в съвременните условия.
Неговото развитие е свързано с подобряване на позициите му в икономическия
комплекс, което се потвърждава от анализираните икономически показатели. В този
сектор са включени отрасли, свързани с т.нар. публични („бюджетни“) услуги и
отрасли с обслужващ характер, които се развиват на пазарен принцип.
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В сектора към 31.12.2015 г. са заети 1046 души, обхванати в 361 предприятия в
общината. Отнесено към приноса в общинската икономика секторът формира 77,8%
от предприятията в общината, 36,3% от заетостта и 22,3% от произведената
продукция.
От анализите и оценките на третичния сектор, се установи, че отраслите от
сектора на услугите, които се развиват на пазарни принципи с по-голяма значимост в
община Златоград са „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и
„Хотелиерство и ресторантьорство“.
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
Отрасъл „Търговия и ремонт на МПС” бележи оживление в годините 2010-2012
г., като съществен принос за това има отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти”.
Разликата в ценовите равнища на основните стоки и продукти мотивира гръцки
граждани да посещават Златоград с цел пазаруване и потребяване на стоки от
различен характер - хранителни стоки, строителни материали, авточасти, вещи и
уреди за дома, канцеларски материали и др.
В този отрасъл предприятията и броят на заетите лица варират през периода
2013-2015 година (виж таблици №35). Броят на заетите лица през 2013 г. съставлява
17,8% от общата заетост в общината, през 2014 – 16,7%, а за 2015 година - 19,7%.
Това се отнася и за броя на предприятията в отрасъла за 2013 г. те са 219 , за 2014 –
200, а за 2015 г. – 210 (45,3% от общия брой на предприятията в общината).
Туризъм
Туризмът в плановите документи на общината
Туризмът е традиционен приоритет в местното икономическо развитие и
неизменен щрих в профила на община Златоград. Приоритет 1.2. „Използване на
потенциалите за развитие на местната икономика” на ОПР Златоград 2014-2020 г.
съдържа направление „туризъм”. Именно на него се залага да компенсира
негативните последствия от тежката финансово-икономическа криза, от
обезлюдяването и „загиването” на малките населени места.
След периода на свиване на индустриалното производство, общинската
икономика се преструктурира и пренасочва към туристическия сектор. Богатите
природни и антропогенни туристически ресурси се „инвестират” в разнообразни
туристически продукти с висока добавена стойност. Съществуват ресурси и реални
възможности за интегрирано развитие на богата гама от видове туризъм – културен,
развлекателен, познавателен, религиозен, екологичен, селски, риболовен, спортен,
ваканционен, балнео и спа-туризъм. Сериозен и все още неоползотворен потенциал
притежава геотермалното находище.
Устойчивото развитие на туризъм в общината ще се реализира чрез
преследването на специфична цел 1.2.1. „Насърчаване развитието на комплексен и
специфичен туристически продукт, базиран върху опазването, популяризирането и
развитието на културно-историческото наследство и разумното оползотворяване на
местните природни ресурси и потенциали”. Основните мерки за реализиране на тази
цел са:
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 Опазване и експониране на културното и природно наследство, създаване на
уникален туристически продукт с разнообразни туристически атракции;
 Обновяване на туристическата инфраструктура и осигуряване на лесен
достъп до туристическите обекти;
 Оползотворяване на потенциала на геотермалното находище;
 Подобряване на туристическата информация, маркетинг и реклама.
Паралелно с потенциалите и планираните дейности са отчетени и бариерите
пред туристическото развити на общината. Те са свързани с незадоволителна
инфраструктура до и около туристическите обекти, недостатъчен брой туристически
атракции, кратък престой на туристите, липса на квалифицирани кадри,
разпокъсаност на туристическото предлагане.
Стопански измерения на туризма
Туризмът със съпътстващите го услуги е една от традиционните структурни
опори на общинската икономика. Всички предходни анализи изтъкват значимия
туристически потенциал на община Златоград. Преди да бъде представен
актуализираният му вариант, следва да се оцени настоящото развитие на туризма в
стопанските му измерения.
В края на 2015 г., в община Златоград са регистрирани 18 места за настаняване,
от които 7 хотела. Категорийната характеристика включва 7 бр. с 1 и 2 звезди (вкл. 3
от хотелите) и 11 места за настаняване с 3 звезди (вкл. 4 хотела). Общият капацитет
е бил близо 163 хил. нощувки, а са реализирани 26,3 хил. Това означава само 16,1%
запълване на капацитета. Приходите са възлизали на близо 700 хил. лв. Това е
моментната картина.
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В динамичен план, проследените показатели очертават категорична тенденция
на нарастване. Спрямо 2012 г., средствата за подслон са се увеличили с 6%,
капацитетът им – с 5%, а реализираните нощувки са скочили с 18% при 40%
увеличение на приходите. Макар и твърде краткотраен, има известен ръст и в
продължителността на престоя – от 1,8 нощувки през 2012 г., през 2015 г. средният
брой нощувки е 2,3.
Динамичният ръст се обяснява с благоприятното въздействие на открития по
това време ГКПП Златоград-Ксанти, макар, че туристическият профил на Златоград
се гради предимно от вътрешни пътувания на български граждани. Присъствието на
чужденци е символично – около 3%.
Това са фактите. Развит е туризъм със значителни за общината измерения.
Донякъде се оползотворяват общинските ресурси за екологичен и културен туризъм.
Голяма част от реализираните нощувки не са статистически регистрирани и този факт
не позволява точни количествени характеристики.
За община Златоград са валидни в голяма степен констатираните в регионален
и национален план недостатъци на туристическия сектор извън дестинациите на
морския и ски туризъм. Обобщена е следната проблемна картина:
 Недобре развит туристически продукт като цяло;
 Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма;
 Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги;
 Лошата транспортна достъпност към местата за туризъм;
 Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно
наследство.
Безпроблемни са само средствата за подслон. Община Златоград разполага с
адекватна база за настаняване – както в количествено, така и в качествено
отношение. Големите дефицити са в туристическите продукти и тяхното маркетиране.
Обобщената диагноза на туристическия сектор в общината е: „неоползотворени
докрай туристически ресурси, евтин туризъм”.
Туристически ресурси
Ресурсите на общината се характеризират със съчетание на уникални
природни забележителности, културно-историческо наследство, привлекателни
ландшафти и пейзажи, както и с благоприятен климат, води и географско положение.
Допълнителен фактор, имащ положително влияние върху нарастването на
туристическия поток към общината е отварянето на ГКПП Златоград- Ксанти. Голям
потенциал за развитие съдържа и все още неоползотвореното геотермалното
находище.
Основен притегателен туристически център е Етнографския комплекс на
гр. Златоград - най-големият архитектурен резерват в Родопите. В него са
разположени
множество
работилници,
пресъздаващи
и
демонстриращи
традиционните местни занаяти по атрактивен и самобитен начин.
Комплексът предлага на туристите СПА-услуги, пешеходни маршрути по
местните екопътеки. Особен интерес предизвикват етнографския музей и старото
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килийно училище, допълващи „менюто” на местния туристически продукт. Наскоро са
разработени и експонирани и нови обекти - тракийско светилище „Белите камъни” и
археологически пътеки около с. Бенковски. Наблизо са и популярните туристически
дестинации Перперикон и Татул, които могат да станат повод за лъчеви маршрути и
удължаване на престоя в Златоград.
Туристическото предлагане в общината се разнообразява и от други атрактивни
услуги - конна езда, посещения на ферма за щрауси, шофиране на АТВ, риболовен
туризъм, велосипедни маршрути и др.
След отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти” е провокиран сериозен интерес
от близостта до плажовете на Бяло море. Златоград е най-близката точка на
българска територия до Беломорието. Предлагат се разнообразни туристически
пакети с посещения и екскурзии в съседна Гърция. Тези туристически услуги се радват
на голям интерес.
Природни ресурси
Наличните природни дадености осигуряват потенциал за развитие на
алтернативни форми на туризъм – селски туризъм, екотуризъм и балнеология,
съчетани с биоземеделие и биоживотновъдство.
Едно от неоползотворените богатства на общината е геотермалното находище
в землището на с. Ерма река. То е с най-голям дебит и съответен потенциал.
Ефектите от експлоатацията на водата ще разширят сериозно възможностите за
туризъм, ще осигурят целогодишна посещаемост и продължителен престой на
туристи в нов сегмент - здравен и балнео туризъм. Разработена е концепция на
общината за оползотворяване на ресурса на геотермалното находище, като топлинна
енергия и лечебни свойства, като за целта е изградена техническата база на
довеждащата инфраструктура (линейна и обектова) от източника до подстанцията.
Културно историческо наследство
Златоград е селище с богата култура и многовековна история.
Археологическите и историческите паметници доказват, че този край е бил населен с
траки, славяни и българи. В района има следи от старо селище – развалини от църкви,
крепостни стени, пътища, мостове.
Тук могат да се посетят много църкви, манастири и християнски гробища, които
свидетелстват, че по тези земи е живяло предимно българско население. Първото
килийно училище, поставило началото на просветно- образователното дело в
Родопите, се намира в Златоград. Тук се намира и най-старата църква в Родопите
„Успение Богородично” – построена през 1834 г. Характерен облик на града придава
архитектурният резерват с над 100 архитектурни паметника на културата. В него е
устроен Етнографски ареален комплекс – множество работилници, кафенета и
ресторанти.
В музея, където са експонирани историята и бита на местните хора, има
сватбени носии, уникална колекция от чанове и древни артефакти. Пресъздадени са
цели стаи, в които може да се проследи автентично битът на българина.
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През 1871 година е построена втора църква в Златоград „Св. Георги
Победоносец”. В двора й е създадено и българско светско училище. В запазената му
сграда се намира музейната сбирка „Просветното дело в средните Родопи”.
Изключителен интерес представляват църковно – манастирската крепост на
връх Св. Неделя, намираща се на 8 км северозападно от Златоград, където сред
дъбова гора е изграден едноименния параклис и помощни постройки към него.
Параклисът „Свети Атанас” е живописно разположен на възвишение край града. От
него се вижда почти целия Златоград.
През 2006 година бе възстановен параклиса „Св. св. Константин и Елена”,
намиращ се на самата българо-гръцка граница, предстои възстановяване и на
параклис „Св. Илия”. Всички те са изградени на върховете около Златоград, на
мястото на разрушени светилища. Около землището на Златоград са разположени
четири хълма, чието естествено положение образува така наречената „Кръстата
гора”. И до днес се смята, че те закрилят града. Сакралната зона „Кръстата гора”,
вероятно е определена още от времето на езическите светилища, превърнати покъсно в християнски култови места.
В града има и две действащи джамии. На мястото на днешния пазар в града се
е намирала голяма джамия, която е била средищно място на мюсюлманите от
околията в петъчен ден. Била е обявена за архитектурен и културен паметник, но е
разрушена от идеологията на комунизма.
Селата от общината са запазили своите традиционни обичаи и автентичен
селски бит, които биха могли да се разработват като етнокултурна атракция.
Общината има богат и наситен с множество събития и инициативи културен календар.
През периода 2013-2015 г. регистрираните фирми в отрасъла варират през
2013 – те са 46, през 2014 – 53, а през 2015 г. са 47. Същото е положението и със
заетите лица в отрасъла през 2013 г. те са 103, през 2014 г. следва увеличение - 137
и през 2015 г. се забелязва малък спад - 113 души.
Разгледано като процентно отношение делът на отрасъла в икономиката на
общината за 2015 г. представлява 10,1% от предприятията, 3,9% от заетите лица,
0,9% от произведената продукция.
В заключение за отрасъла могат да се представят следните изводи:
 Въпреки дългогодишните усилия за утвърждаване като туристическа
дестинация, община Златоград все още не е развила туристическия си потенциал до
желаната алтернативна икономическа опора – приходите от туризъм имат
символичен дял;
 Запълването на капацитета на базата (около 16%) е значително по-ниско от
средното за страната – 36,8%. Това е признак за недостатъчна атрактивност на
туристическия продукт или на неефективен маркетинг и реклама;
 Средният престой на туристите е малък – около 2 нощувки (при 4,2 за
страната). Преобладават уикендовите посещения за краткотраен отдих;
 Общината се посещава предимно от българи - делът на чужденците (около
3%) е типичен за локализациите извън обхвата на масовия туризъм и над 10 пъти понисък от средния за страната (48,2%);
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 Обобщеният извод е, че Златоград реализира сравнително евтин,
краткотраен и неефективен туризъм;
 Съществува голям и все още неоползотворен потенциал за развитие на
туризма в общината – геотермалното находище в землището на с. Ерма река;
 Възможностите и прогнозите за развитие на туристическия сектор мотивират
заявки към новия ОУПО Златоград за отреждане на нови терени за рекреационнотуристически функции в подходящи локализации.
Благоприятен момент за икономиката на община Златоград е драстичното
увеличаване на размера на акумулираните преки чуждестранни инвестиции в
общината, които са насочени почти изцяло във вторичния сектор. През 2015 г. те са
2 546,8 хил. евро, като в сравнение с 2013 г. те са се увеличили с 1 868,7 хил. евро,
или с 375,6%.
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия
сектор в общината имат следните измерения:
Таблица №43: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в община
Златоград
Години
Хил. евро
Базисен индекс - %
Верижен индекс- %
2013
678,1
100,0
2014
1 478,6
218,1
218,1
2015
2 546,8
375,6
172,2
Източник: Отдел „Статистически изследвания – Смолян“ при ТСБ – ЮГ

Прогнозният сценарий за развитие на икономическите дейности в община
Златоград се основава на тезата за запазване на основната роля на вторичния
сектор, с оглед ресурсната обезпеченост на минната дейност в хоризонта на
разработката и съпътстващите я такива, свързани с нея. Приоритет ще се даде
на туристическата дейност, за която природния и културен потенциал на
общината не е валоризиран в степен, залегнала в краткосрочните планови
документи (Общински план за развитие на община Златоград 2014-2020 г.).
Трябва да се даде и по-голяма възможност за развитие на икономическите и
търговски връзки със съседните общини и Република Гърция.
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9. Транспортна система
Пътната мрежа на общината е сравнително добре развита и има изградена
транспортна инфраструктура, свързваща всички населени места с общинския
център.
Списъкът на пътищата от републиканската пътна мрежа е определен с
Решение №945 на МС от 2004 година, обн., ДВ, бр. 109 от 14 декември 2004
година. На територията на община Златоград преминава третокласните
републикански пътища:
 ІІІ – 867 Средногорци – Мадан – Златоград – Бенковски – Подкова –
(Момчилград-Маказа), с обща дължина на територията на общината от 23+450 км, от
км 0+000 до км до 37+300 – от 13+850 до км 37+300;
 ІІІ-8652 (П.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан
– Златоград), с обща дължина на територията на общината 4,803 км. от км 8+820 до
км 28+965, от км 24+162 до км 28+965.
Дължината на републиканската пътна мрежа на територията на общината е
28,253 км.
Рехабилитираната пътна мрежа III-ти клас за периода 2006-2016 г. на
територията на община Златоград е:
 ІІІ – 867 Печинско – Златоград, км 15+170 км - км 23+889;
 ІІІ – 867 Златоград - Бенковски, км 28+080 км - км 32+460;
 ІІІ – 867 Мадан - Златоград - Бенковски, км 22+157 км - км 37+300.
Характерно за общината е, че по-голямата част от населените места се
обслужват с пътища от републиканската пътна мрежа. Това са селата Старцево,
Долен, Ерма река, Страшимир, Цацаровци, Пресока, Фабрика, Кушла. Единствено
пътната връзка село Аламовци - Златоград преминава изцяло по общински пътища.
Общата дължина на републиканската мрежа на територията на областта се
състои от второкласни и третокласни пътища с обща дължина 539 км.
Републиканските пътища на територията на общината са едва 5,2% от дължината на
републиканската мрежа в Смолянска област32.
Общинската пътна мрежа е с дължина 84,392 км. В списъка на общинските
пътища са включени следните пътни отсечки:
 Път (Мадан-Златоград) – с. Страшимир-махала Боево – SML2100 с
дължина 4,000 км;
 Път (Мадан-Златоград) – Фабрика – махала Гюдюрска – SML 3101 с
дължина 5,100 км;
 Път (Мадан-Златоград)-махала Равно бърце - SML 3104 – местен път с
дължина 2,139 км. Строи се от 1983 г.;
 Път (Златоград-Мадан) – с. Юруковци, SML 3105, местен път с дължина
1,103 км.;
 Път (Мадан-Златоград) – с. Ерма река-Мързян – SML 1102, с дължина
32

По данни от Общински план за развитие на община Златоград 2014-2020 г.
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12,600 км;
 Път (Златоград-Неделино) – с. Старцево - махала Белите камъниграница с община Неделино – Дуня - Печинско-SML 2103 – 5,200 км;
 Път с. Старцево – м. Оловото, SML 3106-местен път с дължина 0,700 км;
 Път (Златоград-Неделино) – с. Пресока - Читакови колиби, SML 3107,
местен път с дължина 6,000 км;
 Път (Златоград-Пресека) граница община Кирково – разклон с. Долен,
KRZ2103, с дължина 8,100 км. Строителството на пътя е започнало през 1972 г.;
 Път п.к. Долен – Станкова махала-Доганица, SML3108, местен път с
дължина 3,900 км. Строителството на пътя е започнато през 1996 г. Участъкът от
Станкова махала до Дуганица е без положена трайна настилка.;
 Път гр. Златоград – с. Аламовци, SML2109, местен път с дължина 12,350
км. Строителството му е започнало през 1982 г. Построени са част от пътните
съоръжения.;
 Път (Златоград – с. Аламовци) – махала Кубилин дол, SML3110, местен път
с дължина 3,200 км.;
 Път Граница община Кирково (с. Горски извор) – с. Кушла, местен път с
дължина 6,000 км. Пътят се строи от 1983 г. Построени са по-голяма част от пътните
съоръжения.;
 Път Златоград –параклис „Свети Атанас“ - яз. Хасидере, SML 3111, с
дължина 10,000 км местен път с културно-историческо значение, без положена трайна
пътна настилка.;
 Път Златоград-Заставата, местен път с дължина 4,000 км с важно
значение за трансграничното сътрудничество с Република Гърция, минаващ през
историческа местност „Свети Костадин“. Пътят е асфалтиран, но поради сериозната
му натовареност е компрометиран.
Представа за степента на изграденост на пътната мрежа в общината дават
2

данните за нейната гъстота – измервана дължина на пътищата (км) на 1000 км
територия. За Община Златоград тези показатели са със следните параметри:
2

• Обща гъстота – 640,0 км/1000 км при среден за страната показател – 336,0
2

км/1000 км ; в това число:
2

 Гъстота на републиканската пътна мрежа 159,98 км/1000 км , при средна за
2

страната – 173,2 км/1000 км ;
 Гъстота на местната пътна мрежа – 480,4 км/1000 км2 при средна за
страната 162,0 км/1000 км2.
Достъпът в общината до общинския център за над 99% от населението е в
рамките на 30 минути. Изключение са единствено жителите на Кушла, които поради
преминаването през съседната област Кърджали, пътуват около 50 минути до
Златоград.
Благоустроени са общо 48,20 км, при дължина на общинските пътища 84,92 км
и дължина на уличната мрежа по населени места над 100 км. Към 31.12.2013 г.
относителният дял на населението с подобрен транспортен достъп е 26,07%.
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Състоянието на пътната мрежа в общината поради особеността на релефа
(пресечен високо- и средно-планински) е силно амортизирана. Самите пътища
изобилстват с хоризонтал- ни и вертикални криви, а поддържането им в зимни
условия е затруднено. Експлоатацията на републиканската и местната пътна мрежа
създава сериозни затруднения за общината във финансов аспект, особено с
увеличаването на транспортния трафик след разкриването на ГКПП „ЗлатоградКсанти”.
Състоянието на общинската пътна мрежа е силно влошено и от ремонт и текуща
поддръжка се нуждаят около 60% от тази мрежа. На територията има 31 км пътища
без настилка.
Пространствената организация на общинските пътища позволява
сравнително удобен достъп на населението от отделните населени места до
центъра, а от там и връзка с останалата част на областта и страната.
Определени затруднения в осъществяването на пътните връзки има по отношение
обслужването на малките отдалечени села в планинската част – Пресока, Кушла,
Страшимир, на туристическите обекти в тези райони.
Във връзка с развитието на туризма в общината е завишено вниманието,
свързано с подобряване на достъпа до съответните туристически обекти и природни
забележителности при разработването на ОУПО.
Проблеми в експлоатацията и ползването на пътната мрежа възникват повече
през зимния сезон, но организацията по почистването и поддържането е сравнително
добра. Обслужващата инфраструктура на пътната мрежа в общината включва 1
кантон, помощна сграда, гараж и склад към ОПУ.
В отговор на постановките на ОПР Златоград 2014-2020 г., на съществуващото
състояние на транспортно-комуникационната мрежа на територията на общината и
на изискванията, поставени от Плановото задание за изработване на ОУПО на
общината, Общия устройствен план на община Златоград – предварителен проект
предвижда развитието и усъвършенстването на транспортната инфраструктура в
няколко посоки:
 Актуалните данни за интензивността на транспортните потоци сочат
завишаване на прогнозните натоварвания по отношение не само вътре в територията
на общината, но по отношение на връзките със съседни общини и като цяло с
републиканската пътна мрежа;
 Анализът отчита и влиянието и възможностите за развитие, следствие от
преминаващото през територията на град Златоград трансгранично комуникационно
трасе;
 На база разширяване на урбанизираните териториии, както в границите на
компактните населени места, така и дисперсно върху територията на общината се
предвижда разширение и нови линейни връзки на транспортната мрежа;
 В далекоперспективно развитие извън границите на разглеждания период на
действие на ОУПО Златоград е възможно, с оглед оптимизиране на пътния трафик да
се отдели внимание на решения за резервиране на територии за обходни пътища. На
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този етап е предложено усъвършенстване на транспортната достъпност до територии
с икономически активности;
 Трасетата на новите транспортни връзки са изследвани, съгласно
съществуващата картна основа и по същество повтарят следата на съществуващи
селскостопански или горски пътища на територията на общината.
За целите на ОУПО в частност на частта за транспортно-комуникационна
достъпност и обхват на обслужване е предложено решение в оптимална степен
щадящо прилежащата на трасетата природна среда и оптимално удовлетворяващо
изискванията и потребността за този вид дейност.
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10. Инженерна инфраструктура
10.1. Водоснабдяване и канализация
Община Златоград е разположена в Южната част на България, на границата
между Западните и Източните Родопи. Теренът е планински, като на места рязко се
променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини. През територията на
Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км и с водосборна
площ 1202,8 кв. км. Тя води началото си от вливането на реките Малка река и Голяма
река в центъра на гр. Златоград Територията на общината обхваща площ от 173,4 км2.
Средната надморска височина се движи около 522 м.
На територията на общината са локализирани единадесет населени места,
които имат сравнително добра или по-слабо изградена външна и вътрешна
водоснабдителна и канализационна система. Подредени по големина на населеното
място и по степен на изграденост на ВиК структурата това са: гр. Златоград, с.
Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Аламовци, с. Страшимир, с. Кушла, с. Цацаровци,
с. Пресока, с. Фабрика, с. Мързян.
10.1.1. Водоснабдяване
Всички населени места на територията на община Златоград са водоснабдени.
Жителите на гр. Златоград, селата Старцево, Ерма река и Долен се захранват
от централната водоснабдителна система, поддържана и експлоатирана от ВиК
оператора. Процентът на свързаност на населението е :
 за гр. Златоград:
- към водоснабдителната мрежа – 95%;
- към канализационната мрежа – 75%;
- към ПСОВ - 55%.
 за с. Старцево:
- към водоснабдителната мрежа – 100%;
- към канализационната мрежа –25%.
 за с. Долен
- към водоснабдителната мрежа – 90%.
Останалите селища се захранват от собствени водоизточници.
Водоснабдителната система е изпълнявана от различни по вид и размери
тръби , като преобладаващите са етернитовите тръби, на второ място стоманените
и вече използваните последните години полиетиленови тръби, с които се изграждат
новите и се реконструират старите водопроводи.
10.1.2. Канализация
С изключение на гр. Златоград канализационната система за всички населени
места, е слабо изградена, като основен проблем е липсата на главни канализационни
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колектори , които да извеждат фекално-битовия-отпадъчен поток извън населените
места и пречиствателни съоръжения за пречистването на водата.
Посъвместно е заустването на битово-отпадъчните води в съществуващи
полусухи дерета или в преминаващата през населеното място река , в локални
септични и по-рядко в изгребни ями.
Градоустройствени данни
Предоставените данни за нуждите на разработваният ОУП на община
Златоград и актуалните данни за броя на жителите на общината по населени места,
са следните:
гр. Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
с. Кушла
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци

6753
268
1167
824
47
44
2124
78
1
51

Описание на съществуващите водоизточници
Местоположение
Основният водоизточник за водоснабдяването на гр. Златоград и с. Старцево е вододайната зона в терасата на река Върбица и изградените в нея бункерни
помпени станции, в близост до село Пресека, община Кирково, област Кърджали.
Село Долен се водоснабдява от вододайна зона в терасата на река
Неделинска, чрез 2 бр. бункерни помпени станции, изградени при разклона за село
Крайна, община Неделино. От този водоизточник, също се подават и допълнителни
водни количества към село Старцево.
Останалите използвани водоизточници за водоснабдяването на населените
места са подземни водоизточници – каптажи, каптаж-дренажи, сондажи, всичките на
територията на община Златоград.
Характеристика на съществуващите водоизточниците
Водоснабдяването на гр. Златоград, с. Старцево, с. Долен пряко зависи от
подхранването на речните тераси от валежите и от вливащите в реките повърхностни
водни течения. При продължително засушаване дебитът на бункерните помпени
станции, чрез които непрекъснато се добива водата, тя намалява. Това в случаите на
дълго и продължително засушаване е предпоставка за въвеждане на воден режим на
населените места.
Общият дебит на бункерните помпени станции от с. Пресека възлиза на около
60 л/сек.
Дебитът на бункерните помпени станции при с. Крайна е около 10 л/сек.
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Село Ерма река се водоснабдява от каптаж „Главата“ и каптаж „Бельовица“, с
общ дебит от двата извора около 6,0 л/сек. Водата постъпва в селото гравитачно .
Повечето по-малки водоизточници, използвани за водоснабдяване са
подземни, естествено възходящи извори, като водовземането им става чрез
изградени каптажи –дренажи.
Обикновено местонахождението им се намира в горска територия , на повисока кота от населеното място и водата постъпва гравитачно. Замърсяване на
подземните водоизточници от местните рудници и хвостохранилището „Ерма река“ не
е установено.
Около повечето водоизточници за град Златоград, с. Долен, с. Старцево и с.
Ерма река има изградени огради, съвпадащи с границите на СОЗ, пояс І. За
водоснабдителна зона „Пресека“, ВЗ „Крайна“ , извор „Главата“ и изв. „Белевци“ има
издадени разрешителни за водоползване.
Дебитите на водоизточници варират в широки граници, но като цяло са
постоянни през годините на експлоатацията им и имат изразено пролетно-лятно
водоотдаване и есенно-зимно маловодие.
Общото състояние на водоизточниците е добро. Ежегодно се извършват
наблюдения и замерване на техният дебит от ВиК оператора - ВиК ЕООД Смолян.
Поддържа се СОЗ, пояс І около тях.
гр. Златоград - Основен водоизточник е речната тераса на река Върбица, при
с. Пресека, разположена западно от гр. Златоград, с Q=60,00-до 40,00 l/s; Има
разрешение за водоползване; Водата се подава от три бункерни помпени станции в
Помпена станция „Пресека“. Чрез напорен външен водопровод от 8 км, водата от ПС
„Пресека“ постъпва в резервоари – Водоем НЗ 1500 м3, водоем ВЗ 1000 м3 гр.
Златоград и водоем „Гудева усойка 200 м3. Водата не се пречиства. В проекта за Общ
устройствен план и по специално в графичният материал на раздел Водоснабдяване
и канализация е посочено възможното бъдещо ситуиране на пречиствателно
съоръжение между стената на язовира и най-западната точка от новите регулационни
граници на гр. Златоград. Параметрите и конкретната схема на съоръжението ще
бъдат уточнени след специални предпроектни проучвания, предмет на отделно
проектиране.
с. Старцево - Водоснабдява се главно от речната тераса на р. Върбица чрез
гравитачен водопровод от резервоар ВЗ 1500 м гр. Златоград до ПС Ерма река и
напорен водопровод до резервоар ВЗ 200 м3 с. Старцево без пречистване.
Подаваното водно количество варира от Q=10,00-до 12,00 l/s. Допълващо
водоснабдяване от ПС Мемиево – С от селото на около 2,5 км Q=1,0l/s. Съществува
и друго допълнително водоснабдяване от ПС Крайна, което към момента не се
използва.
с. Долен - Водоизточник за питейно-битовото водоснабдяване на селото е
терасата на река Неделинска, от която чрез ПС и напорен водопровод с дължина над
2,5 км водата постъпва в новоизграден резервоар ВЗ 600 м без пречистване на
водата. Подаваното водно количество варира от Q=5,00-до 8,00 l/s.
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с. Ерма река – Водоизточниците, водоснабдяващи селото са извор „Белевци“
/Бельовица/ и извор „Главата“. Водоснабдяването е гравитачно, без пречистване
постъпва по външен водопровод в новоизграден резервоар от 500 м. Подаваното
водно количество е около Q=5,00 l/s;
Останалите населени места - Водоснабдяването на селата Аламовци, Кушла,
Страшимир, Цацаровци и Пресока се осъществява от собствени каптирани
водоизточници в близост до населените места. Водоизточниците са подземни,
естествено дренирани , като водата се подава гравитачно към резервоарите или
постъпва директно в мрежата , без да се пречиства. Село Кушла се водоснабдява от
два броя сондажа , в самото село. Село Фабрика официално е закрито като
административна селищна единица.
Неусвоени водоизточници
На територията на община Златоград има незначителен брой каптирани
извори, които не са включени във водоснабдителните системи на населените места.
Съществуват обаче непроучени и не включени във водоснабдителните системи
извори и каптажи, около новообособяващите се зони за туризъм и отдих.
Такива са водоизточниците в землищата на селата Пресока, Старцево,
Аламовци и Кушла.
За обезпечаване на питейно-битовите нужди на новоформираните
туристически зони /западно над град Златоград, по посока язовир Златоград , както и
около самия язовир/, зоните на новите промишлено-застроителните територии е
необходимо съществуващите неизползвани извори да бъдат проучени и съответно по
надлежния законово установен ред да се използват за водоснабдяване.
Необходими водни количества
Поради трайно наблюдаваният през последните 15 и повече години
отрицателен прираст и силната миграция на населението на територията на община
Златоград, приемаме броят на сегашните жители на общината – 11357 бр. за
оразмерителен за края на експлоатационния период.
В табличен вид по-долу са представени необходимите водни количества.
Същите ще се подсигурят от съществуващите и експлоатирани в момента
водоизточници. Спазвайки изискванията на Наредба №2 за проектирани , изграждане
и експлоатация на водоснабдителните системи от 2005 г., за община Златоград са
приети следните:
 водоснабдителна норма q=150 л/ж/ден;
 коефициент на денонощна неравномерност - К1 = 1,50;
 коефициент на часова неравномерност – К2 = 2,0.
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Q ср

Загуби 20%

Q макс.ч

Q макс.д

жители

qн

л/д

м3/д

л/с

л/д

м3/д

л/с

Кдн

Кчас

м3/д

л/с

м3/д

м3/ч

л/с

1 гр. Златоград

6753

150

1012950

1013

11.72

202590

202.59

2.34

1.5

2.0

1722

19.93

2228.5

92.85

25.79

2

с.Аламовци

268

150

40200

40.2

0.47

8040

8.04

0.09

1.5

2.0

68.34

0.79

88.44

3.69

1.02

3

с.Долен

1167

150

175050

175.05

2.03

35010

35.01

0.41

1.5

2.0

297.59

3.44

385.11

16.05

4.46

4

с.Ерма река

824

150

123600

123.6

1.43

24720

24.72

0.29

1.5

2.0

210.12

2.43

271.92

11.33

3.15

5

с.Кушла

47

150

7050

7.05

0.08

1410

1.41

0.02

1.5

2.0

11.985

0.14

15.51

0.65

0.18

6

с.Пресока

44

150

6600

6.6

0.08

1320

1.32

0.02

1.5

2.0

11.22

0.13

14.52

0.61

0.17

7

с.Старцево

2124

150

318600

318.6

3.69

63720

63.72

0.74

1.5

2.0

541.62

6.27

700.92

29.21

8.11

78

150

11700

11.7

0.14

2340

2.34

0.03

1.5

2.0

19.89

0.23

25.74

1.07

0.30

№

нас.място

8 с.Страшимир
с.Фабрика

9

10 с.Цацаровци

1

150

150

0.15

0.00

30

0.03

0.00

1.5

2.0

0.255

0.00

0.33

0.01

0.00

88

150

13200

13.2

0.15

2640

2.64

0.03

1.5

2.0

22.44

0.26

29.04

1.21

0.34

Главни външни водопроводи. Схема на съществуващо водоснабдяване.
На ВиК схемата са обозначени всички съществуващи външни водопроводи и
съоръжения за населените места на общината.
Можем да обобщим, че около 55% от външната водопроводна мрежа е от
стоманени и етернитови тръби с изтекъл амортизационен срок. Трасетата, през които
преминават са на труднодостъпни места, през гористи територии, отстраняването на
авариите е трудоемко и отнема понякога повече време.
Резервоари
Много от наличните резервоари не отговарят на изискванията на Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар /ДВ бр.96 от 04.12.2009 год./.
Съгласно чл. 172 от Наредба №2 необходимият обем трябва да бъде сума от
регулиращия обем, обема за ПП нужди и аварийни нужди.
Приели сме водоснабдителните системи да бъдат втора категория.
В таблицата по-долу са показани таблично необходимите изчислителни обеми
на водоемите по населени места.
Таблица №44: Определяне необходимия обем на резервоарите
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Населено място
гр. Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
с. Кушла
с. Пресока
с. Старцево
с. Страшимир
с. Фабрика
с. Цацаровци

Q макс. д
м3/д
1722
68
298
210
12
11
542
20

P =25%
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Wрег
м3
430.50
17.09
74.40
52.53
3.00
2.81
135.41
4.97

Qпп
м3
20
10
5
10
5
5
5
5

Wпп
м3
216
108
54
108
54
54
54
54

Wав
м3
1728
864
432
864
432
432
432
432

Wоб
м3
2375
989
560
1025
489
489
621
491

22

0.25

5.61

10

108

864

978
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Най-общо може да се заключи, че изградените резервоари за населените места
в общината са недостатъчни на брой и с недостатъчни обеми.
В бъдеще, при разработване на подробни устройствени планове за всяко
населено място, за всяка урбанизирана територия със собствен строителен полигон
и за всяка устройствена зона ще се извършат прецизни и задълбочени изчисления за
необходимата инфраструктура.
Нови зона за допълнително водоснабдяване
Такава е територията около язовир Златоград, с. Пресока, територията по
посока с. Крайна, източно от Златоград. Съществува възможност за включването на
нови водоизточници към бъдещи водоснабдителни системи за обособените зони.
Съществуваща канализация. Проектно решение
отпадъчните води

и пречистване на

Централна канализационната система има частично изградена в гр. Златоград,
около 85%, с. Старцево около 22% и с. Долен под 20% .
В гр. Златоград през 2007 година се въведе в експлоатация пречиствателната
станция за отпадъчни води. Предстои да се доизгради и главния градски колектор,
съставен от седем главни канализационни клона, които следват естествения наклон
на терена към реките Малка, Голяма и р. Върбица.
Съществуващата канализация е гравитачна, от смесен тип. Приемник на
пречистените води е р. Върбица - определена като приемник II категория
В останалите селища на общината заустването на битово-отпадъчните води
става в частично изградени малки колектори, локални септични или изгребни ями или
в прилежащите дерета и реки, преминаващи през населените места.
Третиране и отвеждане на отпадъчните води
С разширяването на устройствената зона за отдих и рекреация по протежение
на р. Върбица, около град Златоград и другите зони, като не маловажен проблем се
очертава управлението и третирането на отпадъчните води, попадащи в реката и
нейните притоци.
Застроените към настоящият момент имоти, попадащи в очертаните зони имат
собствени
малки, локално изградени канализационни системи към сградите,
състояща се от тръби, попивни и изгребни ями. Съществуват и такива които, заустват
отпадъчните си води в прилежащите дерета. Регистрирани са единични
пречиствателни съоръжения.
Запазването на чистотата на водите на р. Върбица, яз. Златоград, природното
и биологично разнообразие на цялата територия около него е от особено важно
значение за околна среда, за човешкото здраве, за развитието на местният и
национален туризъм .
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За намаляване на негативните последствия върху околната среда, причинени
от нерегламентирани зауствания на фекално-битови отпадъчни води в реките Малка,
Голяма, р. Върбица, яз. Златоград, респективно вливащите се в тях малки дерета,
които са естествени водоприемници се набелязват за реализиране на следните
задължителни мероприятия:
Доизграждането на централна канализационна система в зоната
Посещение и оглед на съществуващите и новоизграждащите се обекти,
разположени в зоните за отдих, за производство и обществено обслужване, с цел
проверка на начина на събиране, отвеждане и третиране на битово-отпадъчните им
води.
При доказана необходимост, за всеки един обект следва да се изградят
локални водоплътни изгребни ями, като собствениците или ползвателите им ще бъдат
задължени периодично да ги почистват.
Почистването на водоплътните изгребни ями от събралите се отпадъчни води,
извозването им и пречистването им в пречиствателни станции за отпадъчни води се
осъществява от действащият на територията ВиК оператор.
Всеки собственик, наемател или ползвател на изграден обект в устройствената
зона, следва да сключи договор за услугата с ВиК оператора.
Изграждане на централна канализационна система
Проучване, проектиране и изграждане на главен събирателен колектор за с.
Старцево, с. Долен, с. Ерма река и второстепенни канализационни клонове в зоната
с концентрирано застрояване и бъдещо такова.
Изграждане по възможност на разделна гравитачна канализационна система,
която да разделя потоците отпадъчни битово-фекални и дъждовни води.
Изграждане на локални пречиствателни съоръжения, обслужващи зоните за
отдих и рекреация.
В заключение можем да обобщим част от общите цели заложени в
разработването на ОУП на община Златоград, касаещи отвеждането и третирането
на отпадъчните води, а именно:
 опазване на околната среда, чрез защита и подобряване на качеството
на повърхностните и подземните води;
 чрез изграждане на канализационни колектори;
води.

 чрез изграждане на локални пречиствателни станции за отпадъчни
10.2. Електроснабдяване

Настоящата разработка се изготвя на основата на планово задание на
Възложителя – община Златоград, съобразно разработения общ устройствен план
на територията на община Златоград и третира състоянието на енергийната
инфраструктура и възможностите за осигуряване на надеждно и качествено
електрозахранване на настоящите и бъдещите потребители в региона. Проекта
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обхваща землищата на с. Старцево, с. Страшимир, с. Фабрика, с. Ерма река, с. Долен,
с. Аламовци, с. Кушла и гр. Златоград, като терена е предимно планински с
надморската височина варираща от 450 до 1300м. Климатичните условия на
територията са типични предимно за III и IV климатичен район от гледна точка за
механичното оразмеряване на електропроводите и се характеризират със
сравнително висока скорост на вятъра 25-30 м/с. Електроенергийната мрежа е
съставена от въздушни ел. проводи 110 kV, понижаващи подстанции 110/20kV,
разпределителна мрежа 20kV с преобладаващи въздушни електропроводни линии
20kV и кабелни проводи 20kV, предимно в Златоград, понижаващи трафопостове и
възлови станции 20кV и мрежи НН-предимно въздушни.
Съществуващо положение на електрическата мрежа:
Основната част от мрежата е изграждана през периода 60-те – 80-те години
на XX в., като структуроопределящ фактор за развитието й е бил рудодобива в
региона и по конкретно „ГОРУБСО“. Към момента в региона са изградени две
подстанции 110/20kV – Подстанция „Златоград“ и Подстанция „Ерма река“, като са
подсигурени с основни връзки между тях на ниво 110 kV, резервирани двустранно,
както и с връзки на ниво 20kV.
Електроразпределителната мрежа 20kV е изградена предимно от въздушни ел.
проводи на стоманорешетъчни стълбове с проводници от алуминий-стомана.
Конфигурацията на схемата е съобразена със структуроопределящите
консуматори в региона, а именно съоръженията за рудодобив, които на времето са
формирали близо 80% от общият електрически товар. С промяна на икономическите
условия в страната голяма част от рудодобива се реформира и това дава отражение
върху консумацията на електроенергия, която значително спадна през годините на
икономическият преход. Важно е да се отбележи ,че собствеността на съоръженията
в района е разпределена на 3 основни собственика – ГОРУБСО, ЕСО и
„Електроразпределение Юг“.
Цели и задачи на настоящият проект
Основна задача и предмет на настоящата документация е да се анализира
състоянието на електроенергийната мрежа и преценка на възможностите за
осигуряване на ел. енергия на настоящите и бъдещите потребители на ел. енергия,
както при нормални така и при аварийни ситуации на енергийната инфраструктура.
Да се посочат и отразят основните съществуващи съоръжения, имащи
определящо влияние по отношение функционирането на терените и устройствените
зони, като се осигурят безопасни отстояния и сервитутни зони за нормалното им
функциониране.
Имайки предвид последното се счита, че подземните кабелни проводи са
изградени, в урбанизираните територии , съобразно уличната регулация и съгласно
обхвата на разработката, се приема , че на този етап те не са пречка за реализирането
на плана и не следва да се отразяват.
Въздушните ел. проводи в едно със сервитутните им зони, определени,
съгласно Наредба 16 са нанесени с приблизителна точност на чертежите. Възприет
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е размер на сервитутната зона спрямо оста на трасето, както следва по 10м.от двете
страни за ВЛ 110kV и по 5м. от двете страни за ВЛ 20кV.
Прогнозни електрически товари.
Прогнозирането и развитието на електроенергийните товари на този етап е
твърде непосилна, дори несериозна задача, имайки предвид общият характер на
разработката, както и времевият обхват. Определено може да се каже, че развитието
и размера на ел. товари, ще е пряко обвързано с икономическите фактори и процеси
на региона. Важно е да се отбележи и трайната тенденция на обезлюдяване на
областта в последните 20 години, както и застаряващото население, което логично
води до спад на битовата консумация. Не на последно място трябва да се спомене и
постоянното развитие и навлизане на енергийно-ефективни технически решения и
технологии, които също имат отношение към електропотреблението.
От друга страна размера на електрическите товари в региона се формира пряко
от развитието на миннодобивната промишленост , която не може да се прогнозира на
този етап, но дори и при благоприятни условия за развитието й следва да се
отбележи, че вече се използват все по енергийно-ефективни технологии на
производство в сравнение с тези използвани досега.
От всички гореспоменати аргументи може да се заключи , че съществуващата
електроенергийна инфраструктура притежава свободен капацитет и възможности за
развитие и осигуряване на бъдещи мощности, като при необходимост ще се изграждат
трафопостове и ще се доразвиват ел. съоръженията СН , чрез изграждане на
допълнителни трасета за електропроводи 20kV и ниско напрежение (НН)– подземни
и надземни, съпътстващи инвестиционния интерес на региона .
Изграждането на новите ел. съоръжения ще се извършва от
електроразпределителното предприятие, като същите остават негова собственост,
съгласно Закона за енергетиката и Наредба 6/09.06.2004 г. за присъединяване на
потребители, като потребителите заплащат съответните такси, съгласно договорите
за присъединяване.
Източници на ел. енергия осигуряващи ел. мощности в региона
Възприети са като основни източници на ел. енергия – подстанция 110/20kV
„Златоград“ и подстанция 110/20кV “Ерма река“, която осигурява предимно
производствените нужди за рудодобива и нуждите на „ГОРУБСО“. Подстанция
110/20kV „Златоград“ е разположена в пределите на Златоград и поема битовите
товари на града и селата, както и промишлените товари в околността.
И двете подстанции са обвързани с мрежата 110кV двустранно, като е
осигурена резервна връзка в случай на аварийна ситуация. Подсигурена е
обвързаност на ниво 20kV, която може да подсигури допълнителна, макар и
ограничена резервираност на мрежата.Към момента силовите трансформатори в
подстанциите имат свободен капацитет и могат да осигурят бъдещо натоварване, ако
се наложи, а при нужда мрежата 20kV, може да се доразвива, както и да се изграждат
нови понижаващи трафопостове.
Конфигурация на електрическа мрежа СН - 20 кV.
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 Електропроводи СН
Изграждането и доразвиването на разпределителната мрежа СН и НН ще се
изяснява в следващите етапи и в последващи градоустройствени разработки, като
най целесъобразно да се изградят подземни кабелни ел. проводи по схема „пръстен”,
осигуряващи двустранно ел. захранване на потребителите. Всички трасета на
кабелните проводи 20 kV и НН ще се съобразят с уличната регулация и Наредбата за
разполагане на подземни съоръжения.
 Трансформаторни постове
Изграждането на трансформаторните мощности за трансформация на ел.
енергия от 20 kV на 380V се предвижда да се изпълни, чрез трафопостове тип БКТП,
които ще следват инвестиционните процеси в региона. Същите са малогабаритни и
необходимостта от изграждането им ще се определя според условията за
присъединяване и Наредба 6 за присъединяване, при сключване на договор за
присъединяване с електроразпределителното предприятие. При необходимост от
изграждане на трафопост, следва да осигури място от порядъка на 7-8м2.
При избора на местата на БКТП следва да се осигурят техните сервитутни зони
съгласно Наредба 16, както и автомобилен достъп за механизация с оглед тяхното
обслужване и монтаж.
Анализът на електроенергийната система в региона определя състоянието и
възможностите на съоръженията, които имат достатъчни резерви и допълнителен
потенциал да осигурят нужната електроенергия за региона. Но това не е основание
да се счита, че системата няма нужда от реновиране, развитие и инвестиции, за които
собствениците й следва да имат грижата на добри стопани.
В заключение на настоящата разработка трябва да се отбележи, че същата
няма претенции да играе ролята на генерален стратегически план за развитието на
електроенергийната инфраструктура в региона, а по скоро да определи принципно
състоянието й и необходимостта от изграждане на нови мощности и отреждане на
терени, както и да осигури възможност за бъдещото развитие на електроенергийната
мрежа с цел създаване на ясни правила и условия за изграждането на енергийната
инфраструктура и другите подземни комуникации.
Важно е да се отбележи, че на този етап липсва необходимостта от изграждане
на съоръжение, като Подстанция 110/20kV за региона.
Съществено важно е преди възлагане на подробни устройствени планове да
се нанесе точно съществуващата инфраструктура и да се нанесат сервитутните й
зони, както и да се избегне хаотичното изграждане на подземната инфраструктура,
което е факт към момента, за което е необходимо настоящият ОУП и съпътстващите
го специализирани схеми да бъдат съгласувани с всички експлоатационни
организации на съоръжения в района – ВиК, БТК, EVN България
Електроразпределение, Фонд РПИ, като техните становища и настоящите
документации да послужат за база при следващите фази на проектиране. Не на
последно място е важно и участието на Община Златоград при изграждането на
техническата инфраструктура, като нейното активно участие ще бъде гаранция за
добри резултати.
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11. Урбанистична концепция
Целите и задачите на ОУП на община Златоград произтичат от
предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и
устойчива жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на
конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.
Главната цел на Общият устройствен план на общината е създаването на
оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и
комплексно устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните
структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични
социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен
устройствен фактор.
Тази главна цел по същество обединява следните изисквания:
 ОУПО да подсигури урбанистична основа за постигане на икономически
растеж и устойчиво управление при оптимално отчитане и съхраняване на
природните дадености и екосредата в изпълнение на основните приоритети на
общината.
 ОУПО да осигури възможно най-добър баланс между частните и
обществените интереси. Планът трябва да защитава и гарантира частната
собственост, но в същото време следва да дава възможност за реализация на
доказани обществени интереси.
 ОУПО да равнопостави различните видове собственост при определяне
на функционалните зони. Когато определени мероприятия от обществен интерес имат
икономическа привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия следва да
се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и частни.
 ОУПО да предложи възможности за по-оперативно действие на
администрацията при управлението на урбанистичните процеси в територията.
Общият устройствен план следва да бъде оперативен инструмент за ефективно
управление на територията. За тази цел той следва да е едновременно достатъчно
ясен и точен и същевременно гъвкав и да е с възможности за бързо привеждане в
съответствие с изменящите се нови условия и изискванията както на местно ниво,
така и на регионално и национално ниво.
 ОУПО да определи точно границите и режимите на урбанизираните
територии при съобразяване с плана за земеразделянето и проучванията за
територии със специфичен режим.
Проектът на ОУПО в неговия завършен вид дава отговор на изведените от
Плановото задание за изработване на ОУПО Златоград задачи:
 Определена е общата структура на територията, местоположението,
землищните граници на населените места и селищните образувания, на отделните
урбанизирани територии и извънурбанизираните територии (изключителна държавна,
публична държавна и публична общинска собственост), земеделските и горски
територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници,
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нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, както и
териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
 Разработен е общият режим на устройство на всяка от териториите по
първата задача, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното
опазване, използване, изграждане и развитие, като се съблюдават на режимите, които
са установени със специални закони;
 Усъвършенствани са мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината, връзките им с
териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и
съоръжения на национално ниво;
 Установени са уязвими територии с вероятно разпространение на
предвидими природни бедствия, както и регламентиране на превантивни мерки,
методи за защита и начин на устройство на териториите;
 Установени са териториите, в които е необходимо активно прилагане на
ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите
за превантивна устройствена защита;
 Установени са териториите за специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони;
 Създавани са условия за балансирано устройствено развитие в
урабанизираните и извънурбанизираните територии, чрез поддържане на екологично
равновесие и опазване на околната среда;
 Осигурени са условия за опазване и социализация на обектите на културно
историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на
допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други
ресурси.
В този смисъл ОУП на община Златоград съдържа решения за:
 Структура на територията за обитаване, за производство, за рекреация, за
природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура;
 Строителни граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане
собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално
развитие;
 Устройствени зони;
 Трасета и съоръжения на техническата инфраструктура;
 Защитени архитектурни, културни и др. зони и обекти – паметници на
Недвижимите културни ценности, археология;
 Обекти за обществено обслужване от система “Образование”, “Култура”,
“Здравеопазване”, “Спорт” и др., които се изграждат със средствата на общината и
държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места;
 Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване
стандарта и качествата на околната среда;
 Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната
територия;
 Устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги
устройствени условия.
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Общият устройствен план отчита предвижданията на Плана за развитие
на община Златоград за периода 2014-2020 г.
Процесът на изработване на Общия устройствен план на общината е
комплексен и включва в себе си:
 идентифициране на силните и слабите страни на територията и определяне
на визия за развитие, с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия,
социален и екологичен статус на общината като цяло;
 определяне и утвърждаване на реалистични цели, включващи система от
взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото,
материалното, социалното и екологичното положение на града като цяло;
 увеличаване на ефекта от публичните мерки чрез ранна координация на
публичните и частни инвестиции;
 осигуряване на планова основа за устойчиво развитие чрез постигане на
синергия между действащи или в процес на актуализация на стратегически планови
документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни
политики, програмни документи и устройствени схеми.
Предвид комплексния и сложен характер на ОУПО, процесите и явленията в
територията са проучени и анализирани диференцирано по проблемни направления
(функционално-териториални системи). При това диференциране са отчетени
взаимовръзките и интеграцията на проблемните направления.
Всяко проблемно направление е изработено самостоятелно в етап "анализи" и
в част от етап – "прогнози". Същинската работа по Предварителният проект на ОУПО
включва всички проблемни направления, развити в тяхната взаимовръзка и
интеграция. Така се гарантира, както достатъчно задълбоченото самостоятелно
разработване на проблемните направления, така и тяхното достатъчно надеждно
координиране и интегриране в процеса на създаване на прогнозния модел.
Така в своята цялост, ОУПО представлява комплексна система от анализи,
прогнози, прогнозни модели, цели, необходими действия и предложения за планиране
на устройството на територията, за нейното опазване и възстановяване в отговор на
ВИЗИЯТА за развитие, съгласно Общинския план за развитие на Община Златоград
2014 – 2020 г.
„УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА В РОДОПИТЕ, СЪС СЪХРАНЕНА
ПРИРОДА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ПРОСПЕРИРАЩА КАТО
ИКОНОМИЧЕСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ДУХОВЕН ЦЕНТЪР, ОСИГУРЯВАЩ ВИСОКО
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ”
и рекламната визия съгласно същия документ:
„ЗЛАТОГРАД – ВЪЗМОЖНОСТ И ЗА МЕН...”.
Тази Визия за развитие на община Златоград ще се постигне в условията на:
 Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката;

на
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 Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;
 Допълване на финансирането от национални публични източници при
съвместно финансиране с други източници;
 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в
процеса на планирането и програмирането, ресурсно осигуряване, реализацията,
наблюдението и оценката;
 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на национално, регионално и локално равнище.
Следвайки тази визия е определена и мисията на общината: средищен център
с широки възможности за работа, туризъм и отдих; с добре разработени
екологични, природни, археологически и културни дадености; развита лека
промишленост, разнообразни услуги, модерно селско стопанство, популярна
туристическа дестинация.
Характерна черта за общината са: добре подготвените млади хора, способни
да предлагат и конкурират своя труд и талант в различни области; съвременна
инфраструктура, гарантираща стабилен стандарт на своето население, уважаваща
своето минало и устремена напред.
Във връзка с това са изведени и приоритетните области за бъдещи
интервенции, които са насочени към:
 Осигуряване на необходимите възможности за привличане на
инвестиционни ресурси и тяхната ефективна реализация в рамките на общината;
 Усъвършенстване на съществуващата бизнес инфраструктура и изграждане
на нова такава;
 Подобряване на качеството на живот;
 Подобряване на околната среда;
 Развитие на модерна компактна индустрия и съвременен агробизнес,
генериращи продукция с висока добавена стойност.
Разработването на ОУПО е устойчив процес, координиращ в себе си
създаването на процеси и структури, основани на партньорство и планови документи
значими за развитието на общината (разработени, одобрени или в процес на
реализация). Той трябва да е магнит за търсене и привличане на ресурси.
Философията на проекта е свързана с постигането на баланс между различните
икономически, социални и екологични аспекти на устойчивото развитие, между
различните частни, публични, групови и секторни интереси, между различните
равнища - национално, регионално, местно.
Следвайки технологията на подготовка и изработване на Общия устройствен
план – предварителен проект е формирана необходимата организационна среда. От
отговорните експерти в колектива е извършена адекватна оценка и анализ на
наличните териториални ресурси и проблеми, както и проучване на очакванията на
местните общности и заинтересовани страни относно развитието на урбанизираната
територия чрез обществени обсъждания и анкетиране, като по този начин се създаде
благоприятна среда за обществен консенсус за развитието на територията чрез
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открит, прозрачен и публичен процес на планиране. За постигане на адекватно
информационно осигуряване на цялостния процес на планиране, целево е
събрана и обработена специализирана информация, пространствено адресирана и в
максимална степен конкретизирана за проблемите и интервенциите, предстоящи за
решаване.
За осъществяване на дългосрочната визия за територията на общината,
разработеният ОУПО установи негативните тенденции в развитието и чрез
идентифициране и проучване на иновативни технологии.
За повишаване привлекателността на общината, за гости, туристи и
инвеститори, от особено значение е ангажиране на обществеността за реално
съучастие при разработването и реализацията на ОУПО, както и при осъществяване
на политиките за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие.
В обобщен вид е създадена актуална картина на проблемите и
възможностите за развитие на територията на общината, чрез анализ на социалноикономическото състояниеи са определени приоритетите за намеса и развитие,
програмите и проектите на основата на експертни предложения и информирано
обществено мнение за ефективно и ефикасно използване на Европейски фондове,
местни ресурси и публично частни партньорства.
На база на събраната и обработена изходна информация за съществуващото
положение и за действащите устройствени схеми и планове на територията
посредством пътя, методите, средствата и визия на крайния резултат е постигнато
решение на Общия устройствен план – предварителен проект.
Устойчивата среда, съгласно това решение предлага визия, в която по найдобрия начин е реализиран наличния потенциал – обвързаност в
извънурбанизираните територии, защита, опазване и възпроизводство на природния
ресурс, стратегическо географско местоположение, благоприятни природни условия,
уникално културно, материално и духовно наследство, човешки потенциал и други.
Отправни точки и изходна информация за разработване на проекта:
 актуализирана информация за функционалните и интегриращи системи;
 актуални данни от общинските и областни документи за стратегическо
развитие и планиране;
 актуални данни за планова обезпеченост;
 данни за начин на трайно ползване на територията на община Златоград;
 данни за собственост на територията на община Златоград;
 допълнителна информация от Общинската администрация.
Основни
решението:

принципи,

които

колективът съблюдава,

за

оптималност

на

 икономическа целесъобразност, обвързана във времето, начина на
ползване и собствеността на територията
 функционална приложимост съобразена с емкост на територията,
нормативна база и инвестиционни намерения
 приемственост на идеи, наследство и визия
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 адаптивност при комплексно отчитане на специфичните характеристики на
района
 гъвкавост при комплексно отчитане на възможностите за варианти на
развитие
 комплексност даваща визия за територията като цяло и всеки един от
нейните елементи и системи в частност като завършен продукт
При разработване на стратегията за развитие и концепцията за устойчиво
устройство на територията в предлаганото решение за проекта са залегнали основни
изисквания, произтичащи от индивидуалността на териториалната обособеност на
общината, като:
 запазване градоустройствената структура на територията на общината и
центровата форма на развитие в отговор на съществуващата реалност за усвоените
в годините извън регулация терени; възможност за създаване на преки транспортни,
пешеходни и инфраструктурни връзки; географското изложение и релеф и достъпност
на елементите и обектите от сферата на общественото обслужване;
 запазване като цяло локализацията на терените за производство и
обитаване в отговор на икономическите и инвестиционни интереси; екосъобразната и
устойчива среда; традиции и достъпност;
 обогатяване обхвата на елементите и разширяване терените за
озеленяване, спорт и отдих в отговор на защита и повишен интерес към
рекреационните дейности;
 запазване на съществуващата центрова система на елементите на
общественото обслужване в отговор на компактното развитие на градския организъм;
 усъвършенстване на транспортната комуникация чрез предложения за
нови връзки и организация на движението;
 актуализиране на елементите и съоръженията на инженерната
инфраструктура;
 презентиране и приоритетно използване на природните, антропогенните,
историческите, археологическите и демографски ресурси (минерални извори,
паметници на Недвижимо културно наследство и др.)
С Общия устройствен план са определени:
 границите на териториите в община Златоград, в зависимост от основното
или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените дейности в
тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
 насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и
екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и
зони с оглед постигане на оптимална териториална структура;
 възможностите за възстановяване на нарушените територии и определяне
на последващото им предназначение;
 развитието на техническата инфраструктура и обвързването и с
националните инфраструктурни и европейски коридори;
 устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им
предназначение и опазването на недвижимото културно наследство;
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Създадена е възможност за управление и контрол на процесите на по
нататъшната урбанизация на територията, чрез създаване на оптимална планова
основа, подчинена на инструментариума на устройственото планиране.
Като част от системата от полюси на растеж община е градивен елемент от
макро-пространствената структура в полицентричната урбанистична мрежа на
областта.
Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с
увеличаване на населението, което живее в градовете, така и с разширяване на
градските зони. Той включва различни етапи /урбанизация, деурбанизация или
контраурбанизация и реурбанизация/, които засягат страните в различни епохи
– според географската и историческата ситуация. Степента на урбанизация е
процентът от общото население на страната /или даден регион, община/, което живее
в градовете.
Урбанистични оси на развитие – отчитащи транспортните направления на
коридори от трансевропейската транспортна мрежа и други транспортни мрежи с
национално значение.
При формирането на пространствена структура на общината водеща роля имат
географската характеристика и основните урбанистични оси.
Урбанистичните оси с локален/местен характер са свързани с
административния и пространствен център-град и изградените функционални връзки
с останалите населени места /вторични центрове/. В допълнение стимулираща роля
играе транспортния коридор, минаващ през Златоград за Гърция.
Териториалните структури се обособяват около вече формираните вторични
ядра. Проучванията на селищната мрежа и нейните функционални системи
подпомагат за формирането на урбанистичните ядра.
Териториалната структура на община Златоград, според вида територия, се
дели на урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии
за възстановяване и друг вид територии /територия заета от води и водни обекти,
територия на транспорта и територия за добив на полезни изкопаеми/.
При разработване на общия устройствен план приоритетно е разгледана
възможността за пълноценно използване на териториалните ресурси, природните
дадености и опазването на историческото и културно наследство.
Решението за устройство на общинската територия е в няколко
направления:
 опазване на историческото и културното наследство – гарантиране на
неговата обитаемост и привлекателност, за запазване на неговата жизненост и памет;
 подобряване качеството на пейзажа и обществените пространства:
преоценката на рушащите се обществени пространства заедно с опазването или
възстановяването на архитектурното наследство;
 отъждествяване на обитателите и посетителите със средата и тяхната
общност: културно обогатяване и възстановяването на ценностите на историята;
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 цялостен анализ на историческото развитие и актуалното състояние на
всички недвижими културни ценности върху територията на общината, включително
градоустройствената и природната им среда и връзката с останалите функционални
системи;
 анализ на предходното устройствено и инвестиционно проектиране и
реализации с оглед нуждата да се диагностицират произтеклите от тези намеси (или
липса на такива ) проблеми;
 определяне местата и зоните на въздействие на природни и антропогенни
фактори, които представляват риск за опазването на недвижими културни ценности и
на експозиционната им среда;
 разработване правила и нормативи и определяне на устройствени режими
на защитените територии за недвижимо културно наследство, както и да бъдат
дефинирани категорични критерии за последващи изменения на ОУПО;
 проучване необходимостта от създаване на устройствени предпоставки за
опазване на цялостни културни ландшафти.
 Проучване инвестиционните намерения на населението в перспектива и
създаване на устройствени предпоставки за последващи възможни промени във
функцията на територията;
Общият устройствен план на община Златоград е разработен за перспективен
срок от 20 години с планов хоризонт 2035 година.
Правилният избор за устройство на територията се основава на:
необходимостта от акцентиране върху традициите на общината; присъствието на
хората; желанието на хората за развита местна икономика, осигуряваща добро
заплащане и възможности за реализация и образование на млади хора.
Изводите с насоки за устройствено развитие на функционално
пространствените системи са резултат от анализи на състоянието, отнесени към
бъдеща визия, стратегия и приоритети на общината.
Като цяло ресурсите на общината се характеризират с наличие на уникални
природни забележителности в съчетание с разнообразен релеф, благоприятен
климат и географско положение, недвижимо архитектурно и културно наследство,
специфични културни традиции, обичаи, занаяти, културен дух на местното население
и са предпоставка за развитие на туризма във всичките му разновидности, като
особено перспективен в местното икономическо развитие и в общото социално
развитие.
Уникалостта на Златоград се допълва и от близкият (на по-малко от 4 км) ГКПП
Златоград-Ксанти, имащ огромно положително влияние върху нарастването на
туристическия поток към общината. Основание за добри переспективи в този отрасъл
са действията на местната общност за оползотворяване възможностите на
геотермалното находище, което ще осигури приток на туристи в нов сегментбалнеотуризъм.
Развитието на туристическия отрасъл, освен от местните атракции е силно
повлияно от наличните условия за настаняване и хранене и развлечение на
територията на общината. В решението за териториалната обособеност и устройство
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на туристически локализации за алтернативни форми на туризъм е обърнато
сериозно внимание на активното включване на местното население и туристическите
центрове към масовия потребител, в т.ч. и трансграничното сътрудничество. В
цялостна рамка след задълбочен експертен анализ са предложени решения за
териториална обособеност и функционално отреждане на елементи, както от
материалното, така и от нематериалното културно наследство – традиции, обичаи,
празници и др. Отличителното и уникалното за община Златоград, което определя и
нейната идентичност и потенциал от регионално до международно знчение, е
историческото присъствие в съвремието.
В условията на изявените климатични промени и увеличаващ се брой природни
бедствия, Общият устройствен план идентифицира потенциално застрашените
територии и предлага мерки, съобразно Плана за защита при бедствия на община
Златоград.
Обитаване
Общата констатация, основана на демографски анализ и оценка на сградния
фонд показва, че за постоянните жители на общината не се изисква разширение на
селищната територия. Всички селища в това число и гр. Златоград имат достатъчен
териториален резерв, както за временно и сезонно обитаване, така и за обслужващи
и производствени дейности.
На база на прогнозната цифра за демографско развитие на населението на
община Златоград и отчитайки инвестиционни инициативи за усвояване и
застрояване на терени извън сега съществуващите регулационни граници на
населените места, разширението на терените за обитавания са в два аспекта:
 усвояване на територии с планова готовност и сграден фонд в експлоатация;
 усвояване
на
територии
за
далекоперспективно
развитие
и
висококатегорийно обитаване.
Това са териториите, намиращи се на в непосредствена близост до населените
места и със започнати или заявени инвестиционни намерения. Предложението за
решение в този обхват е за нискоетажно застрояване /кота корниз до 10 м/, с малка
плътност и богато дворищно озеленяване. За селата е регламентиран режим на
застрояване Жм – нискоетажно жилищно застрояване.
При устройството на терените за обитаване са отчетени не само потребностите
от териториално развитие на населените места, но и инфраструктурно осигурените
терени, както и такива с характеристики, подходящи за застрояване.
За преодоляване дисбаланса в развитието между населените места в
общината са предложени подходящи устройствени мерки и решения, водещи до
съсредоточаване и завишаване на определен спектър от услуги и социални
активности, обслужващи от повече от едно населено място. Това с пълна сила може
да се каже, че важи за землищните граници на с. Мързян и Фабрика, които се
превръщат в своеобразен модел на Музей за добив на полезни изкопаеми на открито.
Оптимално е отчетен и развит потенциалът за усвояване с различни функции
на територията на малките населени места и землищата им по отношение наличие
на природни забележителности, материално и нематериално културно наследство,
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алтернативно и традиционно селскостопанско производство и преработка на
продукцията, развитие на туристически атракции, усвояване на подходящ
неизползваем сграден фонд.
С ОУП са определени подходящи територии в селищна среда за обитаване от
висока категория в индивидуални поземлени имоти, като разширението на
урбанизираната територия на Златоград е съобразено с предвижданията на
действащия цялостен подробен устройствен план на града. Развитието на общинския
център е подчинено и на крупни инвестиционни намерения, отговарящи на цялостната
визия за развитие и представляващи обществен интерес. Предложените
устройствени решения са в посока за осигуряване баланс в развитието на отделните
части на общинската територия и оптимизиране на жилищните терени, с оглед
възможността за обновяване на жилищната среда и ефективното използване
наличният резерв от жилищен фонд.
Жм - преобладаващо
интензивност.

застрояване

с

малка

височина,

плътност

и

Това са терените за обитаване в селата и извън централната зона на град
Златоград. Нормативните показатели са:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Разновидности
Плътност на
Интензивност Плътност на Необходима
на жилищните
застрояване, на застрояване, усвояване,
озеленена
устройствени
П застр. в %
К инт.
П усв. в %
П озел. в %
Зони
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жм с малка
височина,
най-много 50
най-много 1,2
най-много 50 най-малко 40
плътност и
интензивност
на застрояване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жс - преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и
интензивност;
Това са терени изключително и само усвоени в регулационните граници на град
Златоград. Нормативните параметри са:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Разновидности
Плътност на
Интензивност Плътност на Необходима
на жилищните
застрояване, на застрояване, усвояване,
озеленена
устройствени
П застр. в %
К инт.
П усв. в %
П озел. в %
Зони
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жс със средна
от 25 до 40
от 1,0 до 1,5
от 45 до 60
от 40 до 55
височина,
най-много 50
най-много 2,0 най-много 70 най-малко 30
плътност и
интензивност
на застрояване
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жм1 - преобладаващо висококатегорийно застрояване с малка височина,
плътност и интензивност
Това са терени за обитаване извън централната зона на град Златоград и в
село Старцево. Характерното за нормативните им показатели е по малката плътност
на застрояване, по-голям процент озеленяване. За тази зона важи индивидуалното
парцелно застрояване.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Разновидности
Плътност на
Интензивност Плътност на Необходима
на жилищните
застрояване, на застрояване, усвояване,
озеленена
устройствени
П застр. в %
К инт.
П усв. в %
П озел. в %
Зони
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жм1 с малка
височина,
най-много 40
най-много 1,0 най-много 60
най-малко 60
плътност и
интензивност
на застрояване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Труд
Системата Труд на общината включва дейностите на селското и горско
стопанство, производствените предприятия, складово-обслужващите дейности,
търговията и услугите.
В съответствие със стратегическите и предходните планови документи, както и
с тенденциите на развитие на Европейския съюз е отделено особено внимание на
устройство на териториите за селскостопанска продукция. С решението е въведена
максимална защита на плодородните земеделски земи. Възстановен е баланса на
земите за трайни насаждения и земите за ниви. Ограничена е възможността за
допускане на промяна на предназначението на земеделски земи.
С най-добри условия за развитие на селско стопанство са южните склонове от
територията, където релефните и почвените условия благоприятстват такова
развитие. В планинските части съществуват възможности за развитие на планинско
пасищно животновъдство на базата на значителния размер пасища, както и на
добива на сено от естествените ливади. Раздробяването на земеползването,
трудната достъпност поради стръмните терени, липсата на пътища, както и
застаряването на населението води до наличие на необработваеми земи от
земеделският фонд. Решението на Общия устройствен план предполага наложителни
промени във формата на стопанисване не само в традиционното производство на
картофи, но и в алтернативните форми на земеделска продукция за производство на
екологично чисти, предимно от животновъдството продукти. С Общия устройствен
план максимално се запазва съотношението обработваема земя - общ баланс на
територията и е проучен потенциала на прилежащите към водните обекти терени за
устройствено планиране на дейности, съвместими с бъдещото им усвояване за
оранжерийно производство. Предложена е и възможност за изследване на нуждата
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от диверсификация на отглежданите към момента култури и преструктуриране в
сферата на трайните насаждения.
Предложена е възможност за съчетаване на земеделската дейност с
обособяване на преработващите продукцията обекти на територии извън населените
места върху терени заети от обекти на бивши селскостопански дворове, ферми и др.
Условно те са наречени зони за стопанска инициатива за малък и среден бизнес.
Приоритетно е развита системата труд върху тези терени. Те се превръщат в
модерни, високотехнологични производствени зони. Ситуирани край строителните
граници на по-голямата част от населените места те предполагат една равномерност
в покриването на територията от необходимите зони за труд. За префункционирането
им не се налага промяна на предназначението, а добре развитата им подземна и
надземна инженерна инфраструктура е предпоставка за бързо и лесно усвояване.
Съществуващата локализация на терените за производство отчитат реалната
обстановка и потребност от развитие на икономическата база на община Златоград.
Изцяло се запазва локализацията на съществуващите производствени терени, както
в регулация, така и в крайселищната територия. Усвояването на нови терени е
на база прогнозно развитие и ръст в икономиката и се осъществява по три начина:
 доуплътняване на терените на съществуващите производствени бази;
 включване в регулационните граници на селищната структура на усвоените
и влезли в експлоатация производствени мощности и на такива с планова
обезпеченост;
 нови смесени многофункционални зони с отреждане предимно за
производство и обществено обслужване. Териториалното обособяване на този вид
локация е на входно-изходните артерии - логиката на ситуирането им е не само да
бъдат с удобен транспортен достъп, но и с естетиката на своите архитектурен образ
и планировъчна структура да са емблемата откъм главните транспортни потоци; по
този начин ситуирани те са естествен преход към по-дребната териториалноустройствена структура на средата за обитаване.
Локациите за труд са основно за преобладаващо предимно производствена
зона.
Пп - преобладаващо предимно производствена зона
Територии от разновидност "предимно производствена зона" (Пп) се застрояват
с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения. В тях не се допускат производства с вредни отделяния.
В територии от разновидност "предимно производствена зона" се допуска
изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини
и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионалнотехнически училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази
към предприятията при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда.
При застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в
територии от разновидност "предимно производствена зона" се спазват следните
пределно допустими стойности на нормативите:
119

плътност (процент) на застрояване (П застр.)

- най-много 60 на сто;

плътност (процент) на усвояване (П усв.)

- най-много 75 на сто;

озеленена площ (П озел.)

- най-малко 25 на сто;

интензивност на застрояване (К инт.)

- най-много 1,8;

интензивност на застрояване, изразена в обем (К инт.-об.) - най-много 8,5.
При преструктуриране на съществуващи производствени територии от типа
"предимно производствена зона" в отделни урегулирани поземлени имоти може да
бъде допусната плътност (процент) на застрояване до 75 на сто, плътност (процент)
на усвояване 90 на сто и интензивност на застрояване до 2,3, както и завишаване на
К инт./об., ако това не противоречи на санитарно-хигиенните, противопожарните и
другите технически изисквания и норми.
Смф - смесени многофункционални устройствени зони
Територии от разновидност „смесени многофункционални устройствени зони” в
решението за Предварителния проект на ОУПО авторите поставят знак на
съответствие с "високотехнологична производствена зона".
Това са самостоятелни, обособени в граници територии, предназначени за
едно или няколко предприятия, свързани в технологичен комплекс, и необходимите
обслужващи, административни, научни, учебни, рекреационни и други обекти. В тях
не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда.
В територии от разновидност "смесени многофункционални устройствени зони"
се изграждат предприятия с високотехнологични производства, лаборатории,
комплекси и сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност,
административни и делови сгради и офиси, изложбени зали, жилищни сгради и
общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията, магазини
и заведения за обществено хранене и битово обслужване, хотели, здравни заведения,
спортни и атракционни обекти, озеленени площи.
При застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в
територии от разновидност "смесени многофункционални устройствени зони" се
спазват следните пределно допустими стойности на нормативите:
плътност (процент) на застрояване (П застр.)

- най-много 50 на сто;

плътност (процент) на усвояване (П усв.)

- най-много 70 на сто;

интензивност на застрояване, изразена в обем (К инт.-об.) - най-много 7,0;
интензивност на застрояване (К инт.)

- най-много 1,5;

озеленена площ (П озел.)

- най-малко 30 на сто.

Смф1 – Зона за стопанска инициатива
Зоната обхваща територии за селскостопански производствени обекти като
съществуващи стопански дворове, животновъдни ферми и други, свързани със
селското стопанство, застроени с обори, навеси, сеновали, сушилни, складове,
работилници, кантари, административни и обслужващи сгради и съоръжения.
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Допустимо е изграждане на временни жилища за персонала. Съблюдават се следните
устройствени показатели: плътност макс. 50%, Кинт макс. 1.0, озеленена площ мин.
40%, височина – до 7 м.
Обществено обслужваща зона
Терените за обществено обслужване са представени в две разновидности:
 В регулационни граници на населените места като зона от вида Смесена
централна зона (Оо);
 Извън регулационните граници на населените места като зона от вида
Терени за обществено обслужване (Оо);
Третирането на терените и обектите за обществено обслужване е подчинено
на три основни принципни постановки:
1) изцяло запазване на съществуващата центрова система в границите на
населените места (разгледани като част от населените места Оо);
За селищната структура има изявен градски център в чиито обхват попадат
обектите на административно-деловите, културните и донякъде образователните
функции. В радиален порядък спрямо центъра са локализациите на обслужващи
терени от ежедневни услуги /търговия, обществено хранене, ателиета и други/, на
детските градини и училищата, на култовите обекти, на градския басейн и здравното
обслужване. Целият набор от елементи и обекти на общественото обслужване се
допълва с локализации в новоусвоените територии, които съгласно нормативната и
законова база съдържат обекти с образователни, търговски, здравни и други такива
функции с по-ниски параметри на обхвата.
2) нови локализации на територии за смесено-многофункционално използване
със завишено разполагане на обекти на обществено-обслужващите дейности,
подробно разгледани в разновидност на Производствени зони (Смф);
3) доразвиване на линеарното структуриране на обектите на общественото
обслужване по основните транспортни, пешеходни и зелени клинове и комуникации
(Оо)
Териториите за обществено обслужващи дейности се застрояват съобразно
следните препоръчителни и пределно допустими нормативи:
плътност на застрояване (П застр.) - от 30 до 40 на сто, най-много 50 на сто;
интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до1,5, най-много 2,0;
озеленена площ (П озел.)

- от 40 до 50 на сто, най-малко 30 на сто.

Особено внимание в решението за устройство на територията е обърнато на
отреждането на терени за опазване и обслужване – социализиране на обектите на
културно-историческото наследство – зони за туристическа локация. Тяхното място
естествено е търсено в близост до група от паметници, в удобна транспортна (вело)
връзка. В обхвата на техните дейности влизат туристически информационни и
посетителски центрове, с възможност за допълнителна леглова база и обекти на
общественото обслужване от първа необходимост.
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Рекреационни дейности, курортни и вилни зони
Като основна задача и приоритет на устройство на територията на общината в
отговор на визията за развитие е обособяването на зоните за рекреация, курорт и
отдих.
Обособени са две основни териториални направления, които обезпечават
реализацията на пълноценен масов и индивидуален отдих – в границите на
урбанизираните територии и в селищните и крайселищните територии.
В извънселищната територия, съобразявайки се с релефа, изложението,
транспортната достъпност, собствеността и вида територия се предлагат
локализации със собствен строителен полигон за курортен отдих.
В границите на курортните територии и курортните комплекси се отреждат
терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1) курортни обекти за настаняване - хотели, пансиони, почивни домове, вили,
санаториуми, ваканционни селища, къмпинги, бунгала и др. под.;
2) жилищни сгради за постоянно обитаване, в т. ч. за настаняване на
курортисти;
3) сгради за обществено обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения,
обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги,
административни обекти и др. под.;
4) спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища,
плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по
интереси, хоби - ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др. под.;
5) курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6) обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни
алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени
линии, яхтени пристанища и др. под.;
7) обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове,
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни
централи,
мрежи
на
техническата
инфраструктура,
електроподстанции,
трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни станции и др. под.
Териториите за рекреационни дейности, курорти и вилни зони (Ок - за курортно
строителство) се застрояват съобразно следните препоръчителни и пределно
допустими нормативи, отнесени към нето територията (към прилежащите терени или
урегулирани поземлени имоти на курортните сгради за настаняване)
плътност на застрояване (П застр.) - от 10 до 20 на сто, най-много 30 на сто;
плътност на усвояване (П усв.)

- от 30 до 40 на сто, най-много 50 на сто;

интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,3 до 0,6, най-много 1,00;
озеленена площ (П озел.)

- от 60 до 70 на сто, най-малко 50 на сто.

Отделни урегулирани поземлени имоти за постоянно обитаване в курортните
територии на населени места се застрояват съгласно изискванията за курортно
строителство.
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Териториално устройствения стимул при устройство на териториите за
рекреация е запазване на традиционната структура и мащаб в режимите на
застрояване и възможността на формиране на публични пространства с елементи на
зелената система.
Базирайки се на регионалното значение и интереса към наличните водни
площи, особено популярен и атрактивен комплексен обект за воден туризъм, спортен
и хоби риболов, са подсигурени терени за съответната почивна база и
инфраструктура.
Сериозен интерес към територията на общината след отварянето на ГКПП
„Златоград-Ксанти” е провокиран от близостта до плажовете на Бяло море.
Предлаганите разнообразни туристически пакети в съчетание с добрите перспективи
за оползотворяване на геотермалното находище за нуждите на балнеологията и
лечебния туризъм утвърждават Златоград като успешно развиваща се туристическа
дестинация, обезпечена с необходимия териториален ресурс и инфраструктура, чрез
решенията и постановките ОУПО-предварителен проект.
Озеленяване, паркове и градини, спорт и атракции
Озеленените територии, означени като (Оз – зона за озеленяване), в
населените места, селищните образувания и извън тях в територията на общините се
определят в зависимост от климатичните и почвените условия, конфигурацията на
терена, екологичните и рекреационните изисквания и формират зелената система в
общините.
Зелената система включва обществените озеленени площи, в т. ч. всички
паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове. Те
са предназначени за широко обществено ползване и са основа на зелената система.
Допълващи озеленени площи в зелената система са:
 озеленените площи за специфично ползване, които включват защитни
насаждения, разсадници и др.;
 гробищни паркове, (Гп) - разположените в границите на населените места
или в близост извън техните граници. Стопанисват се и се поддържат като елементи
на зелената система със специално предназначение и мемориален характер.
 обслужващите озеленени площи, които включват озеленените площи в
имотите за жилищни, вилни, курортни, спортни, обществени, производствени и други
сгради и комплекси; те са нормирани с нормативите за устройство на съответните
територии.
Съществуващата селищна структура от предимно дворищни имоти сама по
себе си е зелена зона.
В обществените озеленени площи (паркове и градини) могат да се разполагат
малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри,
за художествени и хоби дейности), както и преместваеми търговски обекти по чл. 56
ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на
озеленените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка.
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Тези обекти могат да имат разгъната застроена площ не по-голяма от 100 кв. м
и да заемат не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не
повече от 2 на сто от територията на паркове и градини с площ под 3 ха.
В обществените озеленени площи (паркове и градини) могат да се разполагат
и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, открити изложбени площи, мемориални обекти и др. п.)
съгласно предвиждането на одобрения устройствен проект на парка.
Спорта и отдиха като функционално пространствена система се реализира
главно чрез елементите на зелената система и елементите на културната и
развлекателната база на общината.
Зони за спорт и атракции (Спа) - устройват се със спортни и атракционни обекти
и съоръжения – открити игрища за игри с топка, спортни полета, атлетически писти,
мотописти, спортни стрелбища, велописти, въжени линии, сгради за спортни
занимания, плувни басейни, атракционни паркове и други подобни рекреационни
обекти. Съблюдават се следните изисквания: плътност макс. 10%, Кинт макс. 0,4,
озеленена площ мин. 80%.
Развитието на набора от традиционните спортни дисциплини дава възможност
за териториална обособеност на конна езда; колоездене по нови трасета и др.
атрактивни и алтернативни спортни дейности в новообразуваните зони за курорт и
отдих, както и в смесените многофункционални зони.
С развитието и съхранението на площите с трайни насаждения е подобрено
екологичното и агрогенно ландшафтно въздействие като част от зелената система на
общината.
Предвиденото допълнителното залесяване като придружаваща зеленина към
транспортно-комуникационната система е възможност за създаване на еко-коридори
в посока подобряване на макроклимата.
Допълнително са предложени за залесяване териториите на речните корита и
деретата като част от укрепително-защитните мероприятия на общината.
Стремежът
към
подобряване
на
екосистемата
пространствената структура на общината е решението
съществуващите граници на горските територии.

в
за

устройственозапазване на

Територии с културно-историческо наследство
В процеса на изследване на територията на община Златоград бе направен
цялостен анализ на историческото развитие и актуалното състояние на недвижимите
културни ценности, включително градоустройствената и природната им среда и
връзката с останалите функционални системи.
След задълбочен анализ и актуализиран обем от недвижими културни ценности
бяха изведени проблемите на недвижимото културно наследство и очертани посоките
за бъдещото им съхранение и адаптиране в средата. В резултат на подробно
изследване на природни и антропогенни фактори, които представляват риск за
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опазването на недвижими културни ценности и на експозиционната им среда, бяха
изяснени точките и зоните на въздействие.
В резултат на това и след взаимодействие с институциите, имащи отношение
към културното наследство бе изработена план-схема на НИНКН към
Предварителния проект на Общия устройствен план, правила и нормативи към Общия
устройствен план на устройствени режими на защитените територии за недвижимо
културно наследство, както и дефинирани категорични критерии за последващи
изменения на Общия устройствен план.
Териториите с недвижими културни ценности са разгледани като защитени
територии за опазване на културното наследство (за недвижимите културни ценности
извън строителните граници на населените места).
С цялостното решение бе съхранена архитектурно-градоустройствената среда
на градския и околоградския организъм и получиха развитие доказано
необходими и екологично съвместими функции. В хода на развитие на решението за
хармонизирана и естетизирана природна и урбанизирана среда бяха
приложени екологосъобразни мерки за рекултивация на нарушени територии и
развитие на икономически целесъобразни транспортни трасета и новоусвоени
терени.
Терени с допустима промяна
В тази категория попадат имоти, намиращи се извън строителните полигони и
регулационните граници на вече утвърдените населени места и урбанизирани
територии. Обикновено те са частни, нискокатегорийни земеделски земи. За тях е
предвидена допустима промяна във функцията след доказване на инвестиционни
намерения и възможни съвместими дейности. Процедурите по промяна
предназначението на земята са аналогични с тези, за които има определена вече
функция.
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12. Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Златоград
ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилата и нормативите са разработени на основание чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал.
1 на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) и на основание чл. 18, ал.
3, т. 4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (Обн. ДВ
бр. 57 от 2001 г.).
Чл. 2. Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на община
Златоград са приети с решение № ........... от........ на Общинския съвет на Община
Златоград.
Чл. 3. Предмет и цели на Правилата и нормативите
(1) Правилата и нормативите са неразделна част от ОУПО Златоград в съответствие
с чл. 104 ал. 2 на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1 от 2001 г.).
(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните
изисквания:
1. Оптимално, щадящо използване на териториалните ресурси;
2. Подобряване на икономическата активност в района;
3. Осигуряване комфорта на обитаване на територията за постоянни и временни
посетители;
4. Хармонично изграждане на средата.
(3) Правилата и нормативите конкретизират разпоредбите на Закона за устройство
на територията и на Наредба № 7/2003 г. на МРРБ съобразно конкретните условия,
процеси и потребности за устройството на отделните части от общинската територия.
1. конкретизират номенклатурата на типовете и разновидностите на устройствените
зони/територии, определени с Наредба №7 и адаптират съдържанието им към
конкретните условия в община Златоград;
2. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и застрояване
на устройствените зони/територии и терени по Наредба № 7;
3. определят режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за
устройство на територията за определени части от територията, за които се изисква
запазване на фактическото ползване без влошаване на качествата на средата;
4. регламентират задължителни изисквания към последващото подробно
устройствено планиране;
5. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането на
Общия устройствен план на общината.
(4) Териториалният обхват на населените места, на селищните образувания, на
устройствените територии и зони, на териториите с особена териториално
устройствена защита, са показани на графичните материали към ОУПО. Всяка
разновидност на устройствените зони/територии е обозначена с буквен
идентификационен код.
(5) Прилагането на Правилата и нормативите на ОУП на община Златоград е
задължение на:
1. Общинските органи на управление;
2. Органите на експертизата;
3. Органите за контрол;
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4. Физически и юридически лица.
Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на община Златоград са
законово определени и всички последващи действия се съобразяват с това.
ЧАСТ ВТОРА. ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА
Чл. 4. С одобряването на ОУП на община Златоград, предложеното зониране,
устройствените режими, териториите и терените със съответните правила и
нормативи стават задължителни при прилагането на плана.
(1) При възлагане и изработка на подробни устройствени планове за населените
места или за части от населените места, както и за други територии в общината,
правилата и нормативите за устройство трябва да отговарят на тези, предвидени в
ОУП на община Златоград.
(2) Терени с обекти на културното наследство се устройват съобразно изискванията
и определените от Националния институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН) режими за опазване на недвижимото културно наследство. За тях се
разработват специализирани предварителни проучвания, свързани с опазване на
недвижимото културно наследство. Основните принципи за съхраняване,
презентиране и използване са подробно разписани в т. 4. Културно наследство от
ОУПО Златоград.
(3) Комуникационно-транспортната
и
инженерно-техническите
мрежи
в
извънселищната територия се проектират и изпълняват, съобразени с
предвижданията и предписанията на ОУП на община Златоград.
Чл. 5. С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно
предназначение, типове и разновидности устройствени територии и самостоятелни
терени с устройствен режим, предвидени в Наредба №7 и настоящите Правила и
нормативи.
(1) Териториите с основно предназначение са:
1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
2. земеделски територии;
3. горски територии;
4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване.
Чл. 6. Устройство на урбанизираните територии
(1) Територии с жилищни функции - обхващат населените места в общината, в
които са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за
жилищно застрояване. Съобразно характера на устройство и застрояване за
жилищните територии са определени следните разновидности на жилищни
устройствени територии и зони:
1. Жилищна нискоетажна зона със свободно или свързано застрояване в
индивидуални парцели (Жм) - Жилищни терени с малки височина и интензивност на
застрояване в територията на град Златоград и на селските населени места в
общината, където застрояването е в обособени урегулирани поземлени имоти.
2. Жилищна нискоетажна висококатегорийна зона със свободно или свързано
застрояване в индивидуални парцели - (Жм1) - терени с жилищни функции,
разположени на групи до урбанизираните територии на населените места. Запазва се
първоначалната структура на кадастралната основа и се търси увеличаване на
жилищната площ на човек от населението.
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(2) Територии за рекреационни дейности, курортни и вилни зони - Съобразно
характера на устройство и застрояване на териториите за рекреационни дейности са
определени следните разновидности:
1. Курортни зони (Ок) - Обхващат съществуващите вилни зони, предвидени да получат
статут на вилни зони и да се уплътнят в компактни терени, където това е възможно.
Освен вилни сгради в отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони могат
да се разполагат и: магазини и заведения за хранене; сгради за социални, здравни,
културни, спортни и други обслужващи дейности; малки семейни хотели с до 20 легла;
сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; бензиностанции и
газостанции.
(3) Територии с обществено-обслужващи функции (Оо)
1. Обществено-обслужващи зони (Оо) включват обществено-обслужващи зони,
предназначени за обекти за образование, здравеопазване, социални грижи, култура,
религия, административни и делови услуги, търговия и други видове дейности
(финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно
обслужване и др.). Не се допуска промяна на предназначението на терени на
съществуващи учебни, детски и здравни заведения, освен за нуждите на социалното,
здравното, образователното и културното обслужване.
2. Обществено-обслужваща зона до границата на Натура при с. Аламовци (Ооз) –
разновидност на обществено-обслужваща зона, която се съобразява с режима на
дейности в защитената местност. Устройствените показатели са същите като в зона
Оо, но е допустимо само строителство на посетителски и информационни центрове,
екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура.
(4) Производствени територии
1. Зона за стопанска инициатива (Смф1) – Обхваща територии за селскостопански
производствени обекти като съществуващи стопански дворове, животновъдни ферми
и други, свързани със селското стопанство, застроени с обори, навеси, сеновали,
сушилни, складове, работилници, кантари, административни и обслужващи сгради и
съоръжения. Допустимо е изграждане на временни жилища за персонала.
2. Смесена многофункционална зона (Смф) - Обхваща терени за усвояване с
многофункционално предназначение предимно за: обществено обслужване,
търговия, складови дейности, безвредни производства, но също и жилища,
обществени озеленени площи, спорт и атракции и други допълващи функции, без да
се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички
изисквания за изграждане на пълноценна градска среда и достъпна среда.
Тук попадат и терените на съществуващите производствени мощности. Терените се
застрояват предимно с производствени, складови, административни, търговски и
обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на жилищни сгради и
общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено
хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията
при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
(5) Терени за озеленяване
1. Гробищни паркове (Гп) - разположените в границите на населените места или в
близост извън техните граници. Стопанисват се и се поддържат като елементи на
зелената система със специално предназначение и мемориален характер.
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(6) Територии на техническата инфраструктура (Ти) - Обхващат терени на
техническата инфраструктура, както и обособени терени, предназначени за градското
(комуналното) стопанство, като всеки отделен терен има своя специфика и конкретна
функция. В обхвата на сервитутите на енергийни и инженерните мрежи и обекти
необходимите и допустимите устройствени дейности се съобразяват с изискванията
на съответните законови и подзаконови актове.
(7) Територии на транспорта (Тп) – включват третокласните републикански пътища
и съоръженията към тях, общинските пътища и терените за паркиране и гариране. Не
се допуска промяна на предназначението на земеделски или горски земи, попадащи
на проектното трасе със сервитут 100 m от оста му до окончателно определяне на
трасето с технически проект, след което за неговото реализиране се запазва полоса
от двете му страни с обща ширина 30 m.
Чл. 7. Устройство на извън урбанизираните територии
(1)
Земеделски територии - Предназначени за производство на растителна
продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и
здравето.
1. Обработваеми земи – ниви
2. Обработваеми земи - трайни насаждения
3. Пасища и ливади
4. Друг вид земеделски земи
5. Селскостопански пътища
Без промяна на предназначението на земеделските земи, съгласно чл. 12, ал.3 на ЗУТ
и Наредба № 19 от 2012 г. за застрояване в земеделски земи се допуска ограничено
по обем застрояване с обекти и съоръжения, свързани с непосредственото им
ползване: стопански, складови селскостопански сгради, площадки и съоръжения,
жилищна сграда за стопаните и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за
благоустрояването на имотите.
Чл. 8. Горски територии – обхващат гори, горски земи и горски пътища.
(1)
Устройството и застрояването в горските територии се осъществява по реда на
Закона за горите и ЗУТ. Без промяна на предназначението на земи от горския фонд,
съгласно чл.12, ал. 3 на ЗУТ и Наредба 5 от 2014 г. във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 153
на Закона за горите, могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с
горскостопанската дейност.
(2)
Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната
инфраструктура, рибарници, ферми за дивеч, горски кантони и пунктове, заслони,
посетителски и информационни центрове и други обекти и съоръжения съгласно чл.
153 на Закона за горите.
Чл. 9. Нарушени терени за възстановяване и рекултивация (Тв) - Обхващат
деградирали земеделски земи. Провеждат се необходимите мероприятия, които да
позволят бъдещо включване на тези територии към обработваемите земи.
Чл. 10. Защитени територии за природозащита - Необходимите и допустимите
дейности по опазване на природната среда и необходимите и допустимите
устройствени дейности се осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за
защитените територии.
(1)
Изграждане на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с
режима на дейностите, установен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ)
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(2)
В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците на питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч.
допустимото застрояване, се съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал.
1 ЗУТ.
ЧАСТ ТРЕТА. ПОСЛЕДВАЩИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Чл. 11. Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Златоград се
използват и спазват при разработването на подробните устройствени планове за
отделни части от територията на общината и населените места.
Чл. 12. Границите на новопредвидените територии за урбанизация се конкретизират
поимотно с последващите цялостни подробни устройствени планове.
Чл. 13. Подробните устройствени планове се възлагат, изготвят и одобряват за цели
зони, квартали или цялостни.
Чл. 14. При одобряване на инвестиционни проекти и издаване на удостоверения за
строеж в тях да вписват изисквания за задължителни озеленителни и
благоустройствени мероприятия, без реализацията на които съответните обекти да
не се въвеждат в експлоатация.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. УСЛОВИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Чл. 15. Необходимо е всички пътища в обособените територии (съществуващи и нови)
да отговарят на изискванията на Глава шеста, Раздел I от Наредба №Iз-1971СТПНОБП (ДВ. 96 от 2009 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 17 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 75 от
27.08.2013 г.)
Чл. 16. С последващите Подробни устройствени планове да се отредят необходимите
терени за обекти на техническата инфраструктура и да се предвидят и подсигурят
необходимите водни количества за пожарогасене, тъй като необходимите количества
за пожарогасене на населени места до 5000 жители са по-малки от изискващите се
количества за пожарогасене на конкретен обект, изхождайки от предвиденото
застрояване (таблица №16 към чл. 172 и чл. 173) от Наредба №Iз-1971-СТПНОБП
(ДВ. 96 от 2009 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 17 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 75 от 27.08.2013
г.)
Чл. 17. С последващите Подробни устройствени планове на новоусвоените територии
да се предвидят места и отредят терени за разполагане на трансформаторни постове
съгласно изискванията на чл. 370 от Наредба №Iз-1971-СТПНОБП (ДВ. 96 от 2009 г.,
изм. и доп. ДВ. Бр. 17 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 75 от 27.08.2013 г.)
ЧАСТ ПЕТА. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО
Чл. 18. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване на
реализацията/прилагането на общия устройствен план на общината, Техническата
служба на общинската администрация отразява върху дежурна карта (копие от плана
или дигитално изображение) и документира по подходящ начин:
1. всички заявени от собственици и предприемачи (физически и юридически лица)
инвестиционни инициативи, изискващи или не промяна на предназначението на
земеделски земи или гори;
2. всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване подробни
устройствени планове, вкл. за обекти на техническата инфраструктура и за
паркоустройство;
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3. всички влезли в сила подробни устройствени планове, в т.ч. за обекти на
техническата инфраструктура и за паркоустройство или изменения на такива планове,
вкл. свързаните с промяна на конкретното предназначение;
4. всички решения за променено предназначение на земеделски земи или гори;
5. всички одобрени планове за управление на защитени територии по Закона за
защитените територии, респ. определените в тях режими;
6. режимите за опазване на недвижими културни ценности (граници, охранителни
зони, предписания за опазване), определени от компетентния орган по реда,
определен в Закона за културното наследство.
7. мащабни дейности във „влажни зони“ и в близост до тях да се предвиждат извън
размножителния период на животинските видове (м. април – м. юни) и да бъдат
ограничени в периода на присъствие на зимуващи водолюбиви птици (м. ноември –
м. февруари).
(2)
Техническата служба на общинската администрация периодично (всеки шест
месеца) анализира посочените в т. 1 до 6. резултати и информира в писмен вид Кмета
и Главния архитект на общината за изводите, произтичащи от анализа.
Чл. 19. Контролът по изпълнението на общината се осъществява от кмета и главния
архитект на общината в съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 127 ал. 9 на ЗУТ.
ЧАСТ ПЕТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. (1) В шестмесечен срок от влизането на настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ
в сила, Техническата служба на община Златоград извършва преглед и анализ на
всички действащи на територията на общината подробни устройствени планове за
населените места и селищните образувания и непроцедирани подробни устройствени
планове на земеделски имоти, предназначени за промяна на предназначението им от
гледна точка на съответствието им с предвижданията на общия устройствен план на
общината и с настоящите Правила и нормативи.
(2)
В зависимост от резултатите от анализа се определят:
1. плановете, чието действие се потвърждава;
2. плановете, които следва да бъдат приведени в съответствие с ОУПО и Правилата
и нормативите чрез частични изменения;
3. плановете, чието действие следва да бъде спряно по съответния ред, а за
засегнатите територии се изработят нови устройствени планове.
Чл. 21. Общият устройствен план на община Златоград може да бъде изменен само
в случаите, предвидени в чл.134 (1) на ЗУТ.
Чл. 22. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Златоград
не отменят действащите общи нормативни актове в областта на устройство на
територията и други такива, свързани с тази материя.
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13. Баланс на територията

Територии с общо предназначение

Площ на
съществуващи
елементи

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
5
6
7
8
9
10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11

Жилищни функции
Обществено-обслужващи функции
Производствено-складови дейности
Производствено-складови дейности
Смесени многофункционални зони
Терени за стопанска инициатива
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
Озеленяване, паркове и градини
Гробищни паркове
Спорт и атракции
Комунално обслужване и стопантсво
Културни ценности
Земеделски територии, в т.ч.:
Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи - трайни насаждения
Пасища, ливади и мери
Стопански дворове и животновъдни комплекси
Изоставени, пустеещи земи
Друг вид земеделски земи
Селскостопански пътища
Горски територии, в т.ч.:

ха
382,11
10,76
39,22
39,22
0,00
0,00
3,11
9,15
6,64
3,05
0,85
0,90
2706,34
972,52
6,27
1574,60
1,17
22,85
78,51
50,42
14380,00

11.1.
11.2.
11.4.
12
13
14
15

Гори
Горски земи - просеки, голини, поляни
Горски пътища
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
Обща площ

14329,63
18,19
32,18
182,09
93,28
1,57
17819,07

Площ на
проектни
елементи

%
ха
2,15%
565,79
0,06%
16,95
0,22%
144,86
0,22%
42,68
0,00%
69,35
0,00%
32,83
0,02%
164,41
0,05%
17,72
0,04%
12,21
0,02%
3,05
0,00%
2,35
0,01%
0,90
15,19% 2250,01
5,46%
735,07
0,04%
5,31
8,84% 1396,78
0,01%
0,00
0,13%
0,00
0,44%
62,49
0,28%
50,36
80,70% 14363,25

%
3,18%
0,10%
0,81%
0,24%
0,39%
0,18%
0,92%
0,10%
0,07%
0,02%
0,01%
0,01%
12,63%
4,13%
0,03%
7,84%
0,00%
0,00%
0,35%
0,28%
80,61%

80,42% 14315,71
80,34%
0,10%
15,35
0,09%
0,18%
32,18
0,18%
1,02%
182,09
1,02%
0,52%
93,28
0,52%
0,01%
2,18
0,01%
100,00% 17819,07 100,00%

Защитени и нарушени територии
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

За природозащита - защитени територии и
защитени зони
За опазване на културното наследство
С особена териториално-устройствена защита
За възстановяване и рекултивация
С активни потенциални свлачища и срутища
Други нарушени територии
Обща площ (с отчитане на припокриването)

3428,68
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3429,58

19,24%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,25%

3428,68
0,90
0,00
17,61
0,00
0,00
3447,19

19,24%
0,01%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
19,35%
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
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Локализация

№
по
ред

Наименование на
НКЦ

Населено
място

Махала /
местност/
наименование
на квартала

Статут по смисъла на ЗКН
Документ за
предоставяне на
статут:
/ДВ бр./год.;
протокол на
НСОПК/
СЕСОНКЦ,
заповед № на МК/

1

Късноантичен
манастир

м."Св.Неделя",
гр.Златоград 9-10 км северно ДВ бр.41 от 1976 г.

2

Средновековен
некропол

м."Джерахови
гр.Златоград ниви"
м."Чоньовите
лъки", 2,5 км
гр.Златоград северозападно

3

4

5

6

Средновековен
некропол
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Първа къща на
наследници на
Костадин Чалъков
Втора къща на
наследници на
Костадин Чалъков

Декларационни
актове: /писмо на
НИПК/ списък на
НИПК/ протокол/
заповед № на МК/

Вид на НКЦ
Според
Според
пространствен
Принадлежност
ата структура
научната и
към територии на
и
културната
Категория на
групови НКЦ,
област, към териториалния
НКЦ
съгласно
обхват,
която се
документите за
съгл.чл.48 от
отнасят,
статут
ЗКН:
съгл.чл.47 от
единична/
ЗКН
групова
местно
археологическа единична
значение

ДВ бр.41 от 1976 г.

археологическа единична

местно
значение

ДВ бр.41 от 1976 г.

археологическа единична

местно
значение

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

групова

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

7

Къща на Димитър
Русинов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

8

Къща на Илия
Георгиев Сгуров

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
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Първа къща на
наследници на
9
Костадин
Александров
Втора къща на
наследници на
10
Костадин
Александров

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

11 Къща на Харалан
Киров Сивриев
гр.Златоград
Къща на наследници
12 Г.Г.Киркови
Пачилови
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

13 Къща на Михаил
Кирков Пачилов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

14 Къща на Атанас и
Тома Пачилови

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

15 Къща на Симеон
Г.Пачилов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

16 Къща на Димо
К.Пачилов
гр.Златоград
Къща на наследници
17 на Георги Стойчев
Шуков
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

18 Къща на Димо
Г.Пачилов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

19

Къща

единична

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
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гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

22 Къща на Васил
Георгиев Ванчев
гр.Златоград
Къща на наследници
23 на Георги Ефтимов
Ванчев
гр.Златоград
Къща на наследници
24 на Георги Ефтимов
Ванчев
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

25 Къща на наследници
на Михаил Тенев
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

26 Къща на Мария
Николова Коручева

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

28 Къща на Мария
Костадинова Молева гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

29

20

Къща

21 Къща на Харалан
Димов Пачилов

27

30

Къща

Къща

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

31 Къща на Колю
Л.Петранов

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
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Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

36 Къща на Никола
Хаджидончев
гр.Златоград
Къща на наследници
37 Хаджикостадин
Петров
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

38 Къща на горското
стопанство
гр.Златоград
Къща на наследници
39 на Кирко Георгиев
Хекимов
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

40 Къща на Фатма
Ахмедова Кадиева

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

32

Къща
гр.Златоград
Къща на Щеленуда
33 Величкова
Хекимова
гр.Златоград
Къща на Костадин и
34 Недялка Николови
Чойневи
гр.Златоград
35 Къща на Али
Исеинов Исеинов

41

Къща
Къща на
42 Прамакирови
Филипови
Къща на Никола
43 Парашкевов
Хадживълчев

гр.Златоград

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
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44

Квартален клуб
гр.Златоград
Къща на наследници
45 на Димитър
В.Запрянов
гр.Златоград
Къща на Благой
46 Атанасов
Тенекеджиев
гр.Златоград
47

48

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1

Имот резервиран

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Имот резервиран

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г. - Не е
единична НКЦ /писмо
№ 5930 от 10.11.1987
г. на НИПК и
Удостоверение №
9400-889/28.11.2013 г. архитектурнона НИНКН/
строителна

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1

Писмо № 5930 от
10.11.1987 г.

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2

49

Имот резервиран
гр.Златоград
Къща на наследници
50 Ангел Костов
Крушовалиев
гр.Златоград
51

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

Къща
Къща на Фатма
Хасанова Сариева Не е единична НКЦ
/писмо № 5930 от
10.11.1987 г. на
НИПК и
Удостоверение №
9400-889/28.11.2013
г. на НИНКН/
Къща на Шабан
Мехмедов Сариев
52
/Сергей Митков
Сариев/

гр.Златоград

кв."Динко
Чолака"

архитектурностроителна

единична
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гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

58 Къща на Мойсей
Костадинов Бозев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

59 Къща на Кирил
Костадинов Бозев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

60 Къща на Васил
Т.Аврадалиев
гр.Златоград
Къща на наследници
61 на Костадин
Стоянков
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

62 Къща на Георги
Стоянков

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

63 Къща на Йорданка
Г.Джинджева

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

64 Къща на Манол
Костадинов Къков

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

53

Имот резервиран
Къща на Иван
54 Хараламов
Серазлиев
55 Църковен комплекс
"Св.Георги"
Къща на Гипсиман
56 Панайотов
Серазлиев
Къща на Спасия
57 Сарандева
Парашкевова

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
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Къща на наследници
65 на Хаджиставри
Хаджикирков
гр.Златоград
Къща на наследници
66 на Петър
Ив.Джерохов
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

67 Къща на Катерина
Л.Пашалиева

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

68 Къща на Христо
Кирков Хекимов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

69 Къща на Щеленуда
Д.Стоянова

гр.Златоград

Комплекс № 2

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна

Къща

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Имот-резервация

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Имот-резервация

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна

70
71

72

73

74

75

76
77

Комплекс № 3

единична
групова

единична

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 1
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 2

групова
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Къща на наследници
78 на Костадин
Апостолов Вълчев
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

79 Къща на Симеон
Лазаров Вълчев

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

80 Къща на Кирил
Г.Даскалов
гр.Златоград
Къща на наследници
81 на Георги
Хаджипантелеев
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

82 Къща на наследници
на Харалан Нашев
гр.Златоград
Къща на наследници
83 на Никола
Апостолов Вълчев
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

84 Къща на Тодор
Иванов Живаков

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

85 Къща на Георги
Н.Апостолов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

86 Къща на Михаил и
Стефан Брънгови

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

87 Къща на Пина
Методиева Тенева
Комплекс № 4
88
/Ехленска махала/
89

Къща на Хасан
Ахмедов Ехленов

гр.Златоград

гр.Златоград

гр.Златоград

единична
групова

единична

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 3
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
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90

91

92

93

94

95

96

97

98

Къща на Али
Апмедов Ехленов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Кюрсие
Исеинова Инчева

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Шукри
Исеинов Брахъмагов гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Ахмед
Исеинов Въргов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Ахмед
Исеинов Юрчиев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Фатма
Исеинова Османова

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Мехмед
Юмеров Делиуланов гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Юмер
Исеинов Делиуланов гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Али
Ахмедов
Караматулов

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
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99

100

101

102

103

104

Къща на Ахмед
Сюлейманов Менов

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Хасан
Исеинов
Хасанбашев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Исеин
Мехмедов
Хасанбашев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Хан Янузов
Чаушев
гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Мехмед
Мустафов Чаушев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

Къща на Хан
Мустафов Чаушев

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

единична

105

Къща на Осман
Найденов
Къща на Емине
106 Смаилова
Смаилатска
Къща на наследници
107 на Фаин Мехмедов
Хаджимустафов
Къща на Исеин
108 Мохамедов
Хаджихафузов

Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
Архитектурноградоустройствен
комплекс № 4
/Ехленска махала/
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109
110
111
112

113
114
115
116

Джамия в Ехленска
махала
Къща на Хасан
Исеинов Гиретлиев
Къща на Исеин
Ахмедов Исенков
Къща на наследници
Георги Костадинов
Мандражджиев
Къща на наследници
Костадин Лазаров
Петронов
Къща на Апостол
Вангелов Гочев
Къща на Иван
Спиров Джинджев
Сградите и
прилежащите им
имоти

117 Битово заведение
"Черния кос"

118

Основно училище
"Васил Левски"
/Училището с
камбанарията/

119

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна

гр.Златоград

Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.
Писмо № 2174 от
28.08.1970 г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна

гр.Златоград

Писмо № 6449 от
25.11.1987 г.

архитектурностроителна

групова

Писмо № 1901 от
05.09.2001 г.
Заповед на МК РД9Д0008 от 25.07.2011 г.
режими /граници,
териториален обхват
и предписания за
опазване/
Писмо № 4140 от
30.11.1978 г.
Писмо № 4140 от
30.11.1978 г.
Писмо № 4140 от
30.11.1978 г.

архитектурностроителна

единична

гр.Златоград
гр.Златоград

гр.Златоград
гр.Златоград

гр.Златоград

гр.Златоград

Пазарската джамия
Църква "Успение
120
Богородично"

гр.Златоград

121

гр.Златоград

122

Църква "Св.Георги"
Тракийска крепост

гр.Златоград
м."Градище", 2км
с.Страшимир северозападно
ДВ бр.41 от 1976 г.

единична
единична
единична
единична
единична
единична
единична

архитектурностроителна

единична

художествена

единична

художествена

единична

художествена

единична

археологическа единична

местно
значение
/предварителн
а категория/

местно
значение
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АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ”

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.

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според чл. 35
от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. За правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.

Необходимо е да се уточни, че 50 % от регистрационните карти за археологическите обекти
от Община Златоград са изготвени през 1992 г. По тази причина те са с твърде приблизителна
локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS координатите, които са
приложени към анотациите на обектите, са изготвени сега по наличните данни в АИС АКБ и
след справка с топографски карти и сателитни снимки. Затова при някои местоположението
на обектите е указано приблизително.

Необходимо е да се направи уточнението, че предоставената информация е единствено за
обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни проучвания. На
територията на Община Златоград не са правени системни издирвания на археологически
обекти, които значително биха обогатили познанията за археологическото наследство в този
регион.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200011
Местоположение
Населено място:
с. СТАРЦЕВО
Община:

Златоград

Местност:

Света Неделя

Особености
Площ :
10 дка
Вид и хронология
Крепост
Късна античност, Средновековие
История на проучването
При строителна дейност през 1927 г. са открити питоси, монети и стена с хоросан. Актуализирана
информация за обекта при теренни издирвания на територията на община Неделино през април 2008 г. от
екип под ръководството на Г. Нехризов.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Атанас Киряков, 05.11.1992г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200013
Местоположение
Населено място:
гр. ЗЛАТОГРАД
Община:

Златоград

Местност:

Лъката

Особености
Площ :
6 дка
Вид и хронология
Селище
Средновековие
История на проучването
Теренно обхождане 1992 г. – Н. Дамянов и Ат. Киряков
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Атанас Киряков, 05.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200014
Местоположение
Населено място:
гр. ЗЛАТОГРАД
Община:

Златоград

Местност:

Джерахови ниви

Особености
Площ :
1 дка
Вид и хронология
Плосък некропол

Средновековие

История на проучването
Археологически разкопки 1965 г. – материалите се съхраняват в РИМ Смолян
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Атанас Киряков, 05.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200015
Местоположение
Населено място:
гр. ЗЛАТОГРАД
Община:

Златоград

Местност:

Чоньовите лъки

Особености
Площ :
1 дка
Вид и хронология
Плосък некропол

Средновековие

История на проучването
Археологически разкопки 1965 г. – материалите се съхраняват в РИМ Смолян
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Атанас Киряков, 05.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200016
Местоположение
Населено място:
гр. ЗЛАТОГРАД
Община:

Златоград

Местност:

Еньовото (вилата на Киро Молов)

Особености
Площ :
2 дка
Вид и хронология
Селище
Къснаантичност
История на проучването
Теренно обхождане 1992 г. – Н. Дамянов и Ат. Киряков
Режим на ползване
Режим Б
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Атанас Киряков, 05.11.1992 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2200017
Местоположение
Населено място:
с. СТАРЦЕВО
Община:

Златоград

Местност:

мах. Белите камъни (Белото каменье)

Особености
Площ :
2 дка
Вид и хронология
Светилище на връх Късна бронзова епоха, Ранна желязна епоха, Късна желязна епоха, Античност
История на проучването
Археологически разкопки 1978 г. – Хр. Вълчанова. Материалите се съхраняват в РИМ-Смолян. Обектът е
посощаван многократно от К. Кисьов. Посетен е и при издирванията на територията на община Неделино от
екип с ръководител Георги Нехризов през април 2008 г.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Костадин Кисьов, 05.11.1992 г.

157

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001716
Местоположение
Населено място:
с. СТАРЦЕВО
Община:

Златоград

Местност:

м. Курбаница

Особености
Площ :
1 дка
Вид и хронология
Единична могила

Късна желязна епоха

История на проучването
Теренно обхождане 1990 г. – Н. Дамянов, К. Кисьов
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Костадин Кисьов, 02.12.2013 г.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002349
Местоположение
Населено място:
пром. с. СТРАШИМИР
Община:

Златоград

Местност:

м. Градище

Особености
Площ :
5 дка
Вид и хронология
Крепост
Ранна желязна епоха
Светилище Късна бронзова епоха, Късна желязна епоха, Римска епоха
История на проучването
Редовно теренно археологическо проучване с научен ръководител Дамян Дамянов, през юни-август
2007 г., финансирано по проект "По пътя на траките" по програма ФАР - ТГС с ръководител Красимир
Младенов – спечелен от община Златоград.
Режим на ползване
Режим А
Опазване
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от Закон за културното
наследство
Изготвил
Дамян Дамянов, 22.10.2014 г.
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