II. ПРОГНОЗИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
1. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ
Демографското развитие, структурата и балансът на населението на община
Сливен имат важно значение за развитието на останалите сфери и в този смисъл
специфичните демографски анализи, диагнози и прогнози са необходима предпоставка
за реализиране на ОУП на общината.
Концепцията за демографско развитие на община Сливен е взаимосвързана и
неразделна част от стратегията за демографско развитие на страната, където
балансираното демографско развитие е национален и социален приоритет.
Приоритетните направления са насочени към забавяне темповете на намаляване на
населението с тенденция стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на
високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно
състояние, образованост, квалификация, способности и умения.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ТЕНДЕНЦИИ В ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Община Сливен е сред най-големите общини в страната. По брой на населението
общината е на 8-мо място сред 265-те общини (след Столична община, Варна, Пловдив,
Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен) и на трето място в Югоизточен район (след
общини Бургас и Стара Загора).
Към 31.12.2015 г.в общината живеят 121405 души (63.5% от населението на
област Сливен). Средната гъстота на населението е висока - 88.8 души/кв.км (над
средната гъстота на населението за област Сливен – 53.9 души/кв.км, за Югоизточния
район – 53.2 души/кв.км и за страната – 64.4 души/кв.км).
Степента на урбанизация на община Сливен (т.е. процентът на градско
население) е 73.7%, по-високо от средното за областта (65.7%) и близо до средното за
страната (73.1%).
Очертаните тенденции и изводи в демографското развитие на община Сливен се
характеризират с:
•

неравномерно териториално разпределение на населението по населени
места - 87895 д. или 72.4% от населението на общината живее в нейния
център град Сливен;

•

коефициент на смъртност по-нисък от средния за страната, за Югоизточния
район и за областта;

•

по-благоприятни стойности на естествения прираст на населението спрямо
тези за страната, района и областта;

•

по-високи стойности на детската смъртност спрямо средните за страната и
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района;
•

по-висок относителен прираст на намаление на населението в сравнение със
средния за страната и за Югоизточния район;

•

значително по-висок дял на младото население /0-14 г./ в сравнение със
средния за страната и за района;

•

тенденция на остаряване на населението и промени в неговата основна
възрастова структура – намалява дела на населението в трудоспособна
възраст;

•

негативни тенденции в развитието на трудоспособното население неблагоприятна стойност на коефициента на демографско заместване;

•

повишаване на негативните стойности на механичния прираст, което е
основната причина за намаляване на населението на общината;

•

тенденция на увеличаване дела на малцинствените етнически групи и
проблем с тяхната интеграция в обществото;

•

по-нисък, но близък до средния за страната дял на лицата с висше
образование;

•

влошаване на неблагоприятната образователна структура на определени
групи от населението;

•

проблеми с интеграцията на ромското население в обществото.

Броят на населението на територията на останалите 33 населени места в община
Сливен в изследвания период намалява. С най-значително намаление в броя на
жителите, се отличава общинския център - гр. Сливен, където отчетения спад е в
порядъка на 8 746 д. На следващо място със значително по- ниска стойност се нарежда
другият град в общината - гр. Кермен /- 406 д./, следван от с. Жельо войвода, където се
отчита намаление от 248 д. Анализирайки относителния прираст /%/ на населението на
посочените три селища, установяваме, че гр. Сливен и с. Жельо войвода се
характеризират с едни от най- ниските относителни стойности на намаление,
съответно: -8,7% и -9,2%.
Общата тенденция е към влошаване на демографските показатели, намаляване и
застаряване на населението.
Като цяло, демографското развитие на община Сливен е с по-благоприятни
параметри в сравнение с тези на областта, района и страната.
ДЕМОГРАФСКА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНАТА (2015-2035 Г.)
Основните документи, които са съобразени при разработването на прогнозата на
населението на общината, са:
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–

Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012 г.-2030 г.);

–

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;

–

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2022 г.;

–

Национална стратегия в областта на миграцията (2011-2020)

–

Национална стратегия за заетостта;

–

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.;

–

Прогнози на НСИ за населението на страната;

–

Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г.;

–

Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г.;

–

Общински план за развитие на община Сливен 2014-2020 г.;

–

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като
център на агломерационен ареал;

–

Демографска статистика, свързана с реалната демографска ситуация в
общината.

Комплексният анализ на основните параметри на демографската ситуация в
общината показва, че поради инерционността, с която се характеризират
демографските процеси, нарастване на броя на населението от демографска гледна
точка при тенденциалния (умерено песимистичния) и реалистичния вариант не може
да бъде обосновано в периода до 2035 г.
Демографските перспективи пред община Сливен се отличават с позитивен
характер, въпреки особеностите на протичащите демографски процеси към момента.
Следва обаче да обърнем внимание на обстоятелството, че предстои навлизане в
детеродна възраст на поколението, родено през годините с най-лоши демографски
показатели в страната 1997-2000 г. Следователно, в перспектива предстои редуциране
на детеродния контингент население на територията на общината. Този неблагоприятен
демографски процес ще протича успоредно с ускорено застаряване на населението,
увеличаване дефицита на млада работна сила, както и продължаваща емиграция. Може
да се очаква, че комплексната проява на тези негативни демографски процеси ще окаже
цялостен неблагоприятен ефект върху развитието на социалната сфера в общината..
Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община
Сливен и особено по умерено песимистичния (тенденциалния) вариант се базира на
предвижданията за очакваното бъдещо развитие на естествения и на механичния
прираст на населението на разглежданата територия на общината.
Според прогнозните разчети при реалистичния вариант равнището на
раждаемост ще остане под необходимото за разширено възпроизводство на
населението. В резултат на това, въпреки предвижданото увеличаване на средната
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продължителност на живот, ще се запазят ниските нива на естествено възпроизводство.
Дори положителен миграционен прираст трудно може да компенсира негативното
развитие на естествените възпроизводствени процеси. В този смисъл основното
реалистично решение на посочената група проблеми е забавяне на негативното
развитие на демографските процеси до 2025 г., след което до края на прогнозния
период да се постигне стабилизирането им.
Тези демографски процеси се отчитат и при оптимистичния вариант на
прогнозата, но очертаните тенденции се коригират към смекчаване на отрицателните
стойности на естествения и на механичния прираст. Това се допълва и от поблагоприятно влияние на социално-икономическите фактори.
Отчитайки степента на влияние на факторите със стимулиращ и със задържащ
ефект се предлагат следните варианти на прогнозата в съответствие с прогнозния срок
за действие на ОУП на община Сливен:
•

Умерено песимистичен вариант;

•

Реалистичен вариант;

•

Оптимистичен вариант

Като цяло, прогнозите и по трите варианта са с хипотезен характер и отчитат
сегашната динамика на естествен и механичен прираст и очакваните тенденции в
раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за фертилността на жените,
заселванията и изселванията.
При прогнозиране на демографското развитие на община Сливен се използват
утвърдените демографски методи за прогнозиране. Тези чисто демографски методи на
прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и на фактори с изразен социалноикономически характер.
При демографската прогноза се залага основно въздействие да имат
благоприятните фактори за развитие на населението. Тяхното влияние е с различна
степен на проявление при отделните варианти. Важно уточнение, което следва да се
има предвид при демографската прогноза на община Сливен е, че тя е съобразена с
тенденциите в очакваното развитие на населението, заложени в демографските
прогнози на община Сливен и на град Сливен изработени в ОПР на община Сливен
2014-2020 г., Концепция за пространствено развитие на община Сливен 2014-2025 г.,
ИПГВР на град Сливен като център на агломерационен ареал, актуализирани с данните
за демографското развитие на Сливен през базисния период.
Тенденциите, заложени като ориентир в демографската прогноза, са съобразени
с досегашните тенденции в развитието на населението на община Сливен, обект на
изследване и оценка.
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Прогноза за броя на населението в община Сливен
В основата на прогнозните разчети за броя на населението, както и за неговата
възрастова структура, се залагат предвижданията за:
–

повъзрастовата раждаемост (със съответните натрупвания във времевите
етапи на прогнозния период);

–

повъзрастовата смъртност на населението, свързана с процесите на
застаряването на населението и влиянието на социално-значимите
заболявания на населението;

–

миграциите на населението.

В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за
демографското развитие на община Сливен до 2035 г. се предлагат по определените три
варианта, а именно:
–

Умерено песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на
фактори, свързани с относително неблагоприятно развитие на социалноикономическата сфера в общината, продължаващо влошаване на
демографските процеси и преобладаване на задържащите фактори за
развитие на демографските процеси;

–

Реалистичен вариант, при който е заложено запазване на тенденциите от
досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно
развитие на община Сливен, но при благоприятно неутрализиране на част
от задържащите фактори;

–

Оптимистичен вариант, основаващ се на вероятностното преобладаващо
влияние на фактори, които стимулират демографските процеси на
естествено възпроизводство на населението и на икономиката, развитие
на модерен аграрен сектор, на стимулиране развитието на туристическата
функция на общината, развитие на съвременна инфраструктура и др.

Важна особеност на демографската прогноза за община Сливен (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 няма обективни основания да се счита, че в контингента
жени във фертилна възраст ще настъпят съществени промени.
Характерно за община Сливен е, че делът на фертилните контингенти (21.1% 2015 г.), отрицателният естествен прираст (-2.4‰ - 2015 г.) и фертилността, са сходни
със средните параметри за област Сливен (20.8% фертилни контингенти, 2.29 фертилност, -2.7‰ естествен прираст), но по-благоприятни от средните стойности на
показателите фертилност и естествен прираст за ЮИР (21.3% фертилни контингенти,
1.83 - фертилност, -5.1‰ естествен прираст) и за страната (21.8% фертилни
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контингенти, 1.53 - фертилност, -6.2‰ 1 естествен прираст) и с близки стойности по
отношение на относителният дял на фертилните контингенти.
В териториален аспект по населени места се наблюдават различия. Очертават се
няколко групи населени места в общината:
•

с фертилни контингенти над средното ниво за общината е град Сливен
(19387 жени в детеродна възраст от 15 до 49 г. – 22.1% от населението на
града) и населените места: Сотиря, Тополчане, Самуилово, Бяла, Гергевец,
Чинтулово;

•

с фертилни контингенти над средното ниво за селата в общината (18.7%), но
под средното за общината (21.1%) са 10 населени места: Новачево, Горно
Александрово, Камен, Селиминово, Средорек, Глуфишево, Младово,
Калояново, Градско;

•

близо половината от населените места (20 бр.) са с дял на фертилните
контингенти от 18.7% до 10% (гр.Кермен, Крушаре, Панаретовци, Глушник,
Стара река, Драгоданово, Струпец, Злати войвода, Въглен, Гавраилово,
Желю войвода, Блатец, Мечкарево,Изгрев, Трапоклово, Божевци, Николаево,
Биково, Скобелево, Малко Чочовени, Ковачите;

•

с нисък дял на фертилните контингенти (под 10%) са 8 населени места, които
са и с влошена възрастова структура – Ичера, Голямо Чочовени, Старо село,
Бозаджии, Чокоба, Зайчари, Бинкос, Раково, като най-малък е делът им в
Раково (6%).

Прогнозата на населението по варианти (умерено песимистичен, реалистичен и
оптимистичен) е представена в таблица 1.
Таблица 1
Прогноза за броя на населението в община Сливен
по периоди (по варианти на прогнозата)
Брой
Община Сливен
Година
население
2015 г.
121405
2020 г.
118814
2025 г.
115523
Умерено песимистичен
2035 г.
107856
2020 г.
120264
2025 г.
118651
Реалистичен
2035 г.
116510
2020 г.
122210
2025 г.
124460
Оптимистичен
2035 г.
126190

При умерено песимистичния вариант се очаква населението на общината да
1

Данни на НСИ
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продължи постепенно да намалява с по-малък интензитет, като към края на прогнозния
период (2035 г.) да достигне 107856 д. По-нататъшното намаляване и остаряване на
населението е резултат от продължителното действие на общи и специфични
тенденции, предвид реалната възрастова структура, намаленият брой на жените във
фертилна възраст, отрицателното естествено възпроизводство и миграциите. Социалноикономическите промени през последните две десетилетия също допринесоха за тези
демографски характеристики на общината
При реалистичния вариант се предвижда намаление на числеността на
населението, но с по-ниски темпове (116510 д. – 2035 г.) с подкрепа на нето-миграцията
в резултат на приемане на постоянно местожителство на хора на средна и понапреднала възраст с предпочитания към местните условия на живот. Проблемите,
свързани с развитието на населението, не са само демографски, те са главно социалноикономически. С натрупването на положителни въздействия и подобряването на
средата за живот може да се очаква, че демографските процеси ще се стабилизират.
Независимо от стабилизирането на населението, в резултат на дълготрайното
неблагоприятно развитие на демографските процеси не се очакват съществени промени
във възрастовата структура. Важно значение според демографската стратегия на
страната придобива образованието, способностите, уменията и здравословното
състояние на хората, т. е. човешкия капитал. Особено важно е дългосрочният характер
на демографските и социално-икономическите въздействия за постигането на
устойчиви резултати. Върху стабилизирането на демографската структура, може да се
въздейства чрез създаване на нови възможности за заетост, предоставяне на достатъчно
и качествени социални и културни услуги, подобряване на средата за живеене и отдих.
Освен прогноза, базирана единствено на негативния демографски план от
последния период 2001-2015г., е необходимо да отчетем вероятността от забавяне на
темпа на намаляване на населението, а също така и да допуснем минимален темп на
нарастване в неговия брой. За целта полученият темп на промяна ще коригираме с
много нисък темп (0.65%), но с по-високи стойности за периода след 2025г., когато
редица демографски и социално-икономически показатели ще бъдат значително
променени в положителна посока. Поради това, допускаме минимален темп на
нарастване на броя на населението от
При оптимистичния вариант се очаква населението на общината да нараства
постепенно, като към края на прогнозния период (2035 г.) да достигне 126190 д. Това
реално означава стабилизиране и леко нарастване на населението на общината спрямо
сегашното ниво, което отчита ГРАО по настоящ адрес. При оптимистичния вариант
основно влияние се предвижда да оказват фактори с относително благоприятно
въздействие върху демографските процеси (по-благоприятно развитие на механичното
движение и предимно при населението на селата, които имат механичен прираст ремиграция на население в активна и в по-високите възрастови групи), ограничаване на
отрицателното естествено движение на населението), развитие на икономиката и
социалната инфраструктура.
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Прогноза на населението по възрастови групи
Процесът на постепенно застаряване на населението на общината ще продължи
и в перспектива. Поради по-добро демографско развитие, този процес ще бъде по-слабо
изразен в град Сливен и част от населените места, където ще запази характера си
относително по-благоприятната възрастова структура. Много малките населени места
се характеризират с намалени контингенти в трудоспособна възраст. В перспектива те
се очертават с влошена възрастова структура.
Разпределението на населението на общината във възрастовите групи под, във и
над трудоспособна възраст през 2015 г. е: 22955 д. – 18.91% (под трудоспособна
възраст), 71080 д. – 58.55% (в трудоспособна възраст) и 27370 д. – 22.54% (над
трудоспособна възраст) (табл. 2). В сравнение с областта различията не са съществени,
а за страната е характерен по-нисък относителен дял на подтрудоспособните
контингенти и по-висок дял на населението в надтрудоспособна възраст.
Прогнозните разчети за основните възрастови групи в община Сливен са
следните:
Таблица 2
Община Сливен - Прогноза на населението по възрастови групи - 2035 г.
Варианти на
прогнозата

Общ
брой

2015 121405

Под
В
Над
трудоспо- трудоспо- трудоспособна
собна
собна
възраст
възраст
възраст

%

Под
В
Над
трудоспо- трудоспо- трудоспособна
собна
собна
възраст
възраст
възраст

22955

71080

27370 100.00%

18.91%

58.55%

22.54%

Песимистичен

107856

20330

63172

24354 100.00%

18.85%

58.57%

22.58%

Реалистичен

116510

21985

68275

26250 100.00%

18.87%

58.60%

22.53%

Оптимистичен

126190

23837

73897

28456 100.00%

18.89%

58.56%

22.55%

Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението по умерено
песимистичния и реалистичния вариант на прогнозата за община Сливен се основават
на хипотезата, че броят на населението в трите основни възрастови групи ще намалее
на фона на общото намаление (таблица 2). Тези варианти на възрастовата структура се
базират на сегашното състояние на естественото и механично движение на
населението, което ще продължи да оказва влияние и през следващите години (при
превес на благоприятните фактори по реалистичния вариант). При оптимистичния
вариант се предвижда увеличение на населението и в трите възрастови групи, като
неговият интензитет ще бъде по-висок сред населението в активна и в над
трудоспособна възраст. Освен това, при прогнозиране броя на населението в
трудоспособна възраст се залага и на очакваната промяна на възрастта за пенсиониране
през този период.
За целите на образователната инфраструктура и за планирането на потребността
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от детски заведения и училища, както и за тяхната териториална локализация, се
представят и прогнозни разчети за специфичните възрастови групи, които за
прогнозния период не се очертава да имат съществени изменения (табл. 3).
Таблица 3
Прогноза за броя на населението по основни възрастови групи в община Сливен –
2020-2035 г. (по варианти на прогнозата)
Варианти
Песимистичен
Реалистичен
Оптимистичен
2015 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г.
Общо 121405 118814 115523 107856 120264 119127 116510 122210 124460 126190
0-14 г. 21598 21125 20504 19090 21370 21157 20660 21920 22000 22100
15-64 г. 77232 75602 73473 68542 76536 75788 73850 77400 78760 80430
65+ 22575 22087 21546 20224 22358 22182 22000 22890 23700 23660
0-2 г.

4273

4170

4042

3764

4222

4168

4000

4337

4340

4570

3-6 г.

5819

5690

5522

5134

5760

5707

5500

5903

5950

5960

7-14 г.

11506

11265

10940

10192

11388

11282

11160

11680

11710

11570

15-18 г.

5167

5060

4910

4573

5124

5075

5014

5248

5300

5530

Прогноза за населението по населени места
За целите на ОУП демографската прогноза е диференцирана по населени места.
Прогнозата на населението на общината по населени места като насока на развитие е
представена в следващата таблица 4.
Таблица 4
Гъстота
на насел.
2015 г.
д./ кв.км

Община Сливен - основни демографски показатели

Общ. Сливен
Гр. Сливен
Гр. Кермен
Села
с.Биково
с.Бинкос
с.Блатец
с.Божевци
с.Бозаджии
с.Бяла
с.Въглен
с.Гавраилово
с.Гергевец
с.Глуфишево
с.Глушник

88.84
453.03
37.93
28.23
10.59
10.36
19.41
4.36
5.81
18.76
3.88
41.90
68.24
44.48
16.40

Брой на населението 1992 - 2015 г.
1992 г.

2001 г.

2011 г.

2015 г.

144060
106212
2510
35338
437
174
1061
360
163
1735
148
1370
776
650
392

135701 125268
100134 91620
2182
1801
33385 31847
385
263
207
167
897
790
304
240
116
83
1516
1385
110
85
1267
1193
792
814
651
699
398
384

121405
87895
1600
31910
233
132
770
205
72
1257
77
1132
779
682
404

Прогноза на населението 2015 2035 г. - варианти
Реалистичен
Оптимистичен
2025 г. 2035 г. 2025 г. 2035 г.
118651 116510 124463 126190
85980 85080
90100 92080
1540
1520
1800
1750
31131 29910
32563 32360
210
200
220
215
116
105
127
122
720
700
740
730
183
170
233
247
60
50
80
70
1190
1100
1280
1240
60
63
85
95
1090
1060
1160
1190
780
760
795
790
640
600
650
600
380
365
400
390
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Гъстота
на насел.
2015 г.
д./ кв.км

Прогноза на населението 2015 2035 г. - варианти
Реалистичен
Оптимистичен
1992 г. 2001 г. 2011 г. 2015 г. 2025 г. 2035 г. 2025 г. 2035 г.
8.23
316
209
166
177
150
120
170
180
16.96
691
657
626
597
570
550
580
590

с.Голямо Чочовени
с.Г.Александрово
с.Градско
с.Драгоданово
с.Желю войвода
с.Зайчари
с.Злати войвода
с.Изгрев
с.Ичера
с.Калояново
с.Камен
с.Ковачите
с.Крушаре
с.Малко Чочовени
с.Мечкарево
с.Младово
с.Николаево
с.Новачево
с.Панаретовци
с.Раково
с.Самуилово
с.Селиминово
с.Скобелево
с.Сотиря
с.Средорек
с.Стара река
с.Старо село
с.Струпец
с.Тополчане
с.Трапоклово
с.Чинтулово
с.Чокоба

16.84
27.77
41.60
3.10
44.04
10.19
1.76
25.87
47.67
29.51
71.13
18.17
37.46
31.40
24.72
31.42
33.70
0.73
123.87
88.46
16.79
122.31
28.48
8.12
10.38
12.74
94.11
17.20
61.76
14.05

Брой на населението 1992 - 2015 г.

642
734
3092
104
1245
100
282
507
1228
1320
2239
462
662
759
447
1063
431
83
2057
1430
516
1150
157
814
308
367
2639
533
1031
663

540
817
2670
56
1047
112
194
582
1228
1047
2138
376
600
696
398
976
402
56
2113
1384
483
1554
145
664
264
288
2879
496
1076
595

475
708
2447
44
952
94
155
668
1308
853
2064
317
415
600
318
859
327
36
2111
1481
353
2096
147
476
188
298
2989
417
1297
459

450
766
2328
42
1035
83
144
721
1272
798
2074
326
425
753
370
794
354
34
2117
1573
302
2370
139
421
187
283
3083
415
1336
398

436
750
2300
37
1020
75
130
745
1258
765
2054
307
410
722
350
750
346
30
2100
1520
273
2470
120
382
150
250
3142
400
1370
320

400
700
2290
35
1010
50
120
760
1200
742
2043
290
400
700
330
720
337
27
2090
1345
248
2580
100
300
120
200
3000
360
1300
270

450
772
2350
48
1120
87
150
760
1290
802
2122
332
450
780
377
830
372
42
2170
1600
307
2540
128
400
166
290
3182
400
1386
340

430
778
2300
55
1200
86
155
776
1298
808
2178
325
455
758
385
818
366
27
2150
1570
317
2600
115
390
170
266
3060
380
1360
325

От таблицата се вижда, че за перспективния период по реалистичния вариант не
се очертават съществени изменения и териториално преразпределение на населението в
отделните населени места, поради голямата инерционност на демографските процеси.
По оптимистичния вариант се предвижда нарастване както на общото население на
общината, така също и на отделните населени места, каквато е реалната ситуация
според данните на ГРАО. За селата това са основно ремигранти, а за град Сливен –
население по настоящ адрес.
По отношение на естествените възпроизводствени процеси може да се отбележи,
че почти всички генерации живородени момичета, които ще формират фертилните
контингенти до 2020 г., са вече родени и числеността им е известна. Около половината
от тях също са родени, включващи се в състава до 2035 г. При това положение
оценките за очакваната численост на най-фертилната група на фертилния контингент
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на населението на общината и населените места са валидни в много голяма вероятност.
Различията между отделните варианти и параметрите на възпроизводство са в
зависимост от множество други фактори, в т. ч. от миграционните процеси,
фертилността и социално-икономическото развитие.
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2. ПРОГНОЗА ЗА
ЗАЕТОСТТА

ИКОНОМИЧЕСКИ

АКТИВНОТО

НАСЕЛЕНИЕ

И

ПРОГНОЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОТО НАСЕЛЕНИЕ
В основата на прогнозните разчети за икономически активното население на
общината се залагат прогнозите за очаквания брой на населението и прогнозните
предвиждания за коефициентите на заетост и безработица.
Следва да се отбележи, че община Сливен се характеризира с коефициент на
икономическа активност 52.9% (спрямо населението на 15 и повече години - 2015 г.),
като броят на икономически активните лица е 53381 души. За сравнение за страната
стойностите на показателя са съответно 53.3% (икономически активни лица от
населението на 15 и повече години) и 45.7% (икономически неактивни лица), за
Югоизточен район – 52.8% и 47.2%, за област Сливен – 49.9 и 50.1%.
По отношение разпределението на активното население в разглежданата
възрастова група по местоживеене следва да отбележим, че икономически активните
лица в градовете (гр. Сливен и гр. Кермен) са 42946 д. и формират 81,3% от
икономически активните лица на възраст между 15 и 64 години в община Сливен.
Броят на икономически активните лица на територията на останалите 43 населени
места от селски тип - 9 867 д., съставлява 18,7% от икономически активните лица в
изследваната възрастова група.
През 2015 г. икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на
15 и повече навършени години в община Сливен са 46994, или 47.1% от населението на
тази възраст. Броят на икономически неактивните лица на 15-64 навършени години е 30
935 д., равняващи се на 36,9% от жителите на общината, включващи се в разглежданата
възрастова група. С по-голям дял в разпределението на лицата в тази категория по пол
се отличават икономически неактивните жени - 55,1% /17 031 д./, спрямо 44,9% /13 904
д./ за икономически неактивните мъже на възраст между 15-64 навършени години. Част
от тях се отнасят към групата на „обезкуражените лица”. Анализирайки
разпределението на икономически неактивните лица в същата възрастова група по
местоживеене следва да акцентираме върху обстоятелството, че по данни от
последното преброяване, 70,6% или 21 846 д. от икономически неактивните лица в
общината живеят на територията на двата града в община Сливен. Броят на
икономически неактивните лица в селата - 9 089 д., съставлява 29,4% от икономически
неактивните лица между 15 и 64 навършени години в общината. Обезкуражените лица
са част от населението извън работната сила, които в условията на икономическо
развитие и подобрена ситуация на пазара на труда могат отново да започнат да търсят
активно работа. Активното поведение на пазара на труда на тези хора зависи от
комплекс от фактори - икономическа ситуация, предлагане на труд, осигурителна и
данъчна тежест, политика за активиране и др.
Неактивните лица са потенциал за увеличаване на предлагането на труд.
Активирането на продължително безработните и на неактивните лица е важен
приоритет на политиката на пазара на труда и се обуславя, както от необходимостта от
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увеличаване на работната сила за поддържане на икономическото развитие, така и от
гледна точка на социалното включване.
Една от групите, към които се провежда активната политика на пазара на труда
са неактивните лица. Голяма част от тях са безработни лица от ромски произход, които
са с ниско образование и без квалификация, не са активни на пазара на труда, защото са
с ниска или без пригодност за заетост и считат, че не могат да се реализират на пазара
на труда.
По отношение на заетите и безработните лица по местоживеене следва да
отбележим обстоятелството, че на територията на двата града в община Сливен, живеят
близо 85% /34 846 д./ от заетите лица между 15 и 64 навършени години. От друга
страна, в рамките на останалите 43 населени места от селски тип, живеят едва 15% /6
165 д./ от заетите лица в изследваната възрастова група.
Анализирайки особеностите на трудовия пазар в община Сливен, следва да
проследим извършваните всекидневни трудови миграции на населението в тяхната
роля на основна характеристика на пазара на труда. По данни на преброяване на
населението към 01.02.2011 г., броят на лицата в общината, които живеят и работят в
едно и също населено място е 36 421 д., които формират 87,7% от заетите на 15 и
повече навършени години в общината /41 551 д./2. От друга страна, броят на
всекидневните трудови мигранти, е 5 130 д., или 12,3% от заетите лица в разглежданата
възрастова група, т.е. хората извършващи ежедневни трудови пътувания на 1 000 заети
лица, са в порядъка на 123,5 д. Най-голям дял от всекидневните трудови мигранти
формират тези, които отиват на работа в същата община - 3 157 д., или 61,5% от
мигрантите, в т.ч. 2 428 д., равняващи се на близо 77% - в градовете /Сливен и Кермен/,
и 729 д., или 23% - в села на територията на общината. 3
В таблица 5 е дадена прогноза за икономически активното население на община
Сливен по варианти на демографската прогноза за периода 2020 - 2035 г.
Таблица 5
Прогноза за броя на икономически активното население на община Сливен по
варианти на демографската прогноза за периода 2020 - 2035 г.
Прогнозна стойност към:
Показатели /варианти

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2035 г.

състояние прогноза прогноза прогноза
Песимистичен вариант
Население на 15 и повече години
Коефициент на иконом. активност (%)
Икономически активно население (брой)

99807

97689

95019

88766

52.9

53.5

57.0

60.0

52798

52264

54161

53260

Данните за ежедневна и трудова миграция на населението по населени места се наблюдават с
преброяването на населението и жилищния фонд.
2

3

Общински план за развитие на община Сливен 2014-2020 г.
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Прогноза за броя на икономически активното население на община Сливен по
варианти на демографската прогноза за периода 2020 - 2035 г.
Прогнозна стойност към:
Показатели /варианти

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2035 г.

състояние прогноза прогноза прогноза
Реалистичен вариант
Население на 15 и повече години

121405

Коефициент на иконом. активност (%)

52.9

Икономически активно население (брой)

52813

Население на 15 и повече години

121405

Коефициент на иконом. активност (%)
Икономически активно население (брой)

98894
55.1

97970
58.7

95850
62

54491
57508
59427
Оптимистичен вариант
100290

102460

104090

52.9

55.7

60.0

63.0

52813

55860

61470

65570

В настоящата прогноза се приема като предпоставка възможността да се
провеждат подходящи политики, насочени към неактивните, с цел тези лица да бъдат
включени в заетост, като се насърчи тяхната активност и се повиши мотивацията им за
заетост. Въпреки това, заложеният коефициент за икономическа активност към края на
прогнозния период и по трите варианта на прогнозните разчети остава по-нисък от
очаквания среден коефициент за страната, който се прогнозира в рамките на около
68%. Още веднъж следва да се подчертае, че той се планира при условия на повишена
заетост и намалена безработица, както и активни политики по отношение на групата на
икономически неактивни лица в общината. В това отношение има редица програми на
Агенцията по заетостта, в т.ч. програми и проекти, предназначени за младежи, в т.ч.
Програма “Старт на кариерата”; програми и проекти, предназначени за насърчаване на
заетостта и повишаване на пригодността за заетост: Национална програма „Активиране
на неактивни лица”; Национална програма "От социални помощи към осигуряване на
заетост"; Национална програма “Помощ за пенсиониране”; програми и проекти,
предназначени за насърчаване предприемачеството и др.
ПРОГНОЗА ЗА ЗАЕТОСТТА
Прогнозата на заетостта се основава на:
•

прогнозите за броя на икономически активното население на общината и на
коефициентите на заетост;

•

броя на заетите лица в социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на
общината през периода 2007 г. –2014 г.;

•

прогнозите за динамиката и структура за развитие на икономическия комплекс
на общината;

•

очакваното увеличаване на пенсионната възраст на работната сила;
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•

заложена тенденция за намаляване на броя на безработните лица в рамките на 57% от работната сила (активното население), което е в приемливите рамки на
равнища на безработица.

При прогнозиране на динамичните характеристики на отрасловата заетост, е отчетено
действието на следните основни фактори:
–

промените в отрасловата структура на производството,

–

изменения в трудоемкостта на производството,

–

повишено равнище на организация на труда и производителност на труда,

–

други интензивни фактори, като нови високопроизводителни технологии, ново
образователно и квалификационно равнище на работната сила и др.

При прогнозните разчети за броя на общо заетите в община Сливен са ползвани
корекционни коефициенти за реално незаетите (учащи, безработни, инвалиди и др.) от
населението в трудоспособна възраст, ежедневна трудова заетост на работна сила от
други общини и заетост на част от работната сила на общината в други общини.
На този основа се предвижда към 2035 г. заетостта на работната сила да достигне
(таблица 6):
•

При реалистичен вариант – 33000 души;

• При оптимистичен вариант – 35000 души.
Конкретните прогнозни разчети за броя на заетите лице в община Сливен по двата
варианта към 2025 и 2035 г. са представени в таблици 3 и 4.
Таблица 6
Прогноза за броя на заетите лица в община Сливен
Показатели /варианти

Икономически активно население (брой)

Прогнозна стойност към:
2014 г.
2020 г.
2025 г.
2035 г.
състояние прогноза прогноза прогноза
Песимистичен вариант
52813

52166

51880

49886

Коефициент на заетост на населението на 15 и
повече години (%)
Заети лица

27637

55.2
58.9
64
28796
30557
31927
Реалистичен вариант

Икономически активно население (брой)

52813

54491

Коефициент на заетост на населението на 15 и
повече години (%)
Заети лица

52.3

52.3
27637

57508

59427

56
60
68
26700
31630
33650
Оптимистичен вариант
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Икономически активно население (брой)

52813

55862

61476

65577

Коефициент на заетост на населението на 15 и
повече години (%)
Заети лица

52.3
27637

57.3
27 000

63.0
34 000

70.0
37 000

При определянето на тези коефициенти се има предвид достигане на целта на
стратегията на Европейския Съюз Европа 2020, а именно коефициент на заетост - 75%
за населението 15-65 год. през 2020 г. В посочената таблица е даден прогнозен брой на
заетите лица на населението на 15 и повече години, но и по трите варианта трудно
могат да бъдат достигнати целите на Европа 2020 поради етническата структура на
населението в общината и трудната интеграция на ромското население към системите
на образованието и полагане на труд.
В структурата на заетите градацията на секторите и отраслите не се различава
съществено от тази, извършена на основата на произведената продукция.
В таблица 7 е представена прогноза за броя на заетите лица по сектори. Тази
прогноза е в основата на оразмеряване на необходимите производствени терени.
Прогнозата е представена за реалистичния вариант на прогнозата на заетите лица.
Таблица 7
Прогнозна структура на заетите лица по сектори в %
Реалистичен вариант
2014 г
състояние
Структура
Първичен сектор
Вторичен сектор
Третичен сектор
Заети лица
Първичен сектор
Вторичен сектор
Третичен сектор

2020 г.
прогноза

2025 г.
прогноза

2035 г.
прогноза

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

9.70%

7.60%

7.00%

6.00%

45.40%

52.40%

56.00%

54.00%

44.90%

40.00%

37.00%

40.00%

27637

26700

31630

33650

2681

2029

2214

2019

12547

13991

17713

18171

12409

10680

11703

13460
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3. ПРОГНОЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Град Сливен попада в групата на средноголемите градове на страната и според
Националната концепция за пространствено развитие е от 3-то ниво - средни градове,
центрове с регионално значение за територията на областите. Доколкото тези градове
са основни носители на растеж и конкурентоспособност, както и трансмисия за
постъпателна дифузия на ново развитие в околната територия, неговото плановоустройствено развитие следва да създаде необходимите устройствени предпоставки за
ускорен растеж.
ЦЕЛЕВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА В ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА
При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическо развитие и
функционална система “Труд” следва да се отчете влиянието на комплекс от условия и
фактори. Те са свързани с:
-

Наличие на средно голям град Сливен - регионален център на
икономически растеж;

-

Непълно усвояване на възможността за ускорено икономическо развитие,
обусловена от особеностите на географското положение;

-

Нерационално използване на част от природните условия и ресурси и
непълно оползотворяване на предоставяните възможности за развитие.

-

Общите тенденции в икономическото развитие и заетостта през
последното десетилетие и последиците от преструктурирането на реалния
икономически комплекс, отраслите и дейностите на социалната сфера и
отражението им върху функциите на система “Труд”;

-

Стабилизиране дейността на вторичния икономически сектор и
обособяване на ново индустриално развитие. Целенасочено развитие на
дейности с висока добавена стойност;

-

Нереализиране на потенциала за развитие на туризма в района и на
приоритета за запазване и развитие на традиционните икономически
сектори и производства.

В резултат на анализа, инвестиционните предимства на общината могат да се
обобщят по следния начин:
•

изграденост на енергийната, съобщителната и водостопанската система
на общината;

•

свободни инвестиционни терени;

•

сравнително благоприятна възрастова
потенциал на свободни човешки ресурси.

•

ключово географско положение;

структура

на

населението;
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•

наличие на летище, което при ново развитие увеличава възможните
алтернативи за транспортна дейност, обслужваща развитието на
общината и района;

•

благоприятни природни условия за развитие на селско стопанство;

Възможности, които имат потенциал за стопанско усвояване в общината, са:
•

развитие на конкурентен аграрен сектор и хранително-вкусова
промишленост, възможност за развитие на биологично земеделие;

•

разнообразен промишлен сектор;

•

развитие на туризъм, “стъпил” върху природно и културно наследство и
интегриран с аграрния сектор.

Визията на общината според Общинския план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. е:
Община Сливен - среда на устойчив растеж, общество на знанието и обновени
селища, предлагащи високо качество на живот и енергийна ефективност, съхранено
културно-историческо наследство и околна среда, иновативна и конкурентноспособна
икономика създаваща квалифицирани работни места и продукти с висока добавена
стойност.
В плана за развитие на общината 2014-2020 г. се залагат следните основни
стратегически цели:
•

Главна цел: Постигане на интегрирано общинско развитие с повишено
качество и стандарт на живот, подобрено състояние на околна среда,
активизиране на териториалното сътрудничество на местно, регионално и
международно ниво.

Дефинираната главна цел попада в обхвата на четири приоритетни области:
1. Устойчив икономически растеж
2. Жизнен стандарт и качество на живот
3. Техническа инфраструктура и околна среда
4. Териториално сътрудничество и сближаване
Всяка от дефинираните приоритетни области се състои от формулирани
стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.
Стратегическа цел 1. Реализиране на икономически растеж основан на местния
природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации във водещите
икономически дейности
Стратегическа цел 2. Подобряване на условията за живот, социалните услуги и
личната сигурност
Стратегическа цел 3. Развитие на техническа инфраструктура водеща до растеж
и опазване на околната среда
Стратегическа цел 4. Стартиране на териториални инициативи за сближаване
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Дефинираните 4 стратегически цели съответстват на целите и приоритетите,
утвърдени в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г.,
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., в Регионалния план за
развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014¬2020 г., както и с Областната
стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2020 г.
В тази връзка са предвидени мерки, реализиращи приоритетите на плана на
община Сливен, които ще повлияят върху икономическото развитие и подсистема
“Труд”, включват изграждането на подходяща бизнес среда; подобряване качеството на
човешките ресурси; развитие на изследователска дейност, технологично и иновационно
развитие на общината; доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура
и т.н.
Целевата концепцията за икономическо развитие на общината се базира на
следните допускания :
–

Реализиране на икономически растеж основан на местния природен, културен и
демографски потенциал, чрез иновации във водещите икономически дейности;

–

Развитие на община и град Сливен, свързано с тяхното регионално
местоположение – консумиране на благоприятните предпоставки по линия на
добрата транспортна достъпност до значителна част от населените места и
реализиране на нови проекти за нейното повишаване. В тази връзка се отчита и
предложеното в ОУП на гр. Сливен изграждане на транспортно-логистичен
център в близост до летището с необходимите складови площи и функции;

–

Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната икономика,
развитие на образователния потенциал на територията и укрепване на връзките с
научно-изследователски звена и създаване на нови. Предпоставка за това са
отреждането на терени за развитие на индустриален парк/технопарк и друга
подкрепяща бизнеса инфраструктура, заложени в Общинския план за развитие.

–

Развитие на туристическа функция с преобладаване на рекреационен и
познавателен туризъм. Община Сливен притежава потенциал за развитие на
културно-исторически, природен, еко туризъм, селски, планински, балнеоложки,
винен, конгресен /бизнес, работен/, спортен туризъм. Този потенциал се състои
най-вече във възможността за развитие на вътрешен туризъм. Благоприятно
условие за развитието на туристическия сектор представлява неголямата
отдалеченост на общината от някои от големите курорти на българското Южно
Черноморие, което създава добри предпоставки за чуждестранни туристически
посещения в община Сливен;

–

Природноресурсните особености и дългогодишните традиции на местното
население в земеделското производство, създават добър потенциал за развитие
на отрасъла в община Сливен. Недостатъчната оползотвореност на този
потенциал, е причина за сериозни затруднения, които сектора изпитва
понастоящем;

–

Създаване на благоприятна среда за привличане на инвеститорски интерес,
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която ще окаже положителен ефект върху конкурентоспособността на местната
икономика и върху качеството на живот на населението. Специфичните цели и
мерки за реализиране на дефинирания приоритет, са насочени към
утвърждаването на община Сливен като едно от атрактивните места в страната
за привличане на инвестиции.
–

Подкрепа за индустрия, реализираща регионалните сравнителни предимства с
повишена ефективност и конкурентоспособност и отговаряща на изискванията
на модерната икономика. Потенциалите на община Сливен определят нейното
успешно преструктуриране към специализация в областта на транспортното
машиностроене, хранителната индустрия, стъкларската индустрия. Тези
производства имат потенциал за участие в създаването на евентуални клъстери
на територията на Югоизточен район.
СЦЕНАРИИ/ХИПОТЕЗИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И
СИСТЕМА “ТРУД”
За целите на ОУПО Сливен разработените прогнози имат вариантен характер.

Основа и на двата варианта е динамиката и характера на досега протичащите
процеси, както и общите тенденции и поставените стратегически цели в развитието на
националната, регионалната и общинската икономика. Отчитат се и предвижданията на
целевите прогнози за развитието на националната икономика, доколкото
възстановяването на икономическия растеж в страната ще окаже влияние върху
растежа на общинската икономика.
Целевата концепция е безвариантна по отношение на бъдещото развитие на
общината. При разработването на вариантите основните различия произтичат от
прогнозите за темповете на развитието и достигането на целевите параметри, свързани
с качеството и интензитета на прилаганите управленски въздействия.
Вариантите се базират на следните хипотези:
Първият, до голяма степен тенденциален или реалистичен вариант на
прогнозата, отчита оценката на досега протичащите процеси и тенденции в развитието
на икономиката и заетостта. За последния период от 20-25 години (от прехода към
пазарна икономика) се наблюдава определена цикличност в икономическото развитие
на общината (и страната), като се редуват периоди на икономически спад, на
икономически подем, на рецесия. Прогнозните разчети отчитат и забавянето на
икономическото възстановяване на общината спрямо средните параметри на развитие
на страната. При този вариант основната хипотеза е реализиране на умерен
икономически растеж на основата на усвояване на потенциалите на общината,
подкрепа от страна на общинската администрация за подобряване на всички видове
инфраструктура, бизнес услугите, насърчаване на икономическите субекти активно да
усвояват средства по европейски и национални програми, поява на нови малки и
средни предприятия.
Вторият (целеви или умерено оптимистичен) вариант отчита тенденциите в
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развитието на икономиката и заетостта в общината, но той се базира на вероятностното
доминиращо влияние на фактори, които ще оказват относително благоприятно
въздействие върху развитието на икономиката, по-оптимистична прогноза за
цялостното икономическо развитие на страната, целева подкрепа за развитие на
икономическите единици, обвързване на предприемаческата среда с всички видове
елементи на техническата инфраструктура (удобен и бърз транспортен достъп, качество
на съобщителните комуникации), лесно и удобно взаимодействие с елементи на
пазарната инфраструктура, удобен достъп до различните елементи на социалната
инфраструктура и повишаване на тяхното качество, инвестиционна активност от страна
на общинската администрация и бизнеса за усвояване на средства от европейските
програми и силен тласък на предприемачеството.
И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с
динамично развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за
развитието на тази подсистема.
Основните параметри на прогнозните разчети за динамиката и секторната
структура на икономиката са представени в Таблица 8 и 9.
Първият, тенденциален вариант на прогнозата, предвижда средногодишни
темпове на растеж около 4-4.5% през целия прогнозен период. Независимо че
предвидените темпове на растеж на икономиката са високи за период от 20 години, те
са недостатъчни за изпълнение на поставените цели за доближаване до средните
европейски стандарти за равнище на икономическо развитие. По отношение на
структурата на производството този вариант се доближава до една рационална
структура, доколкото се предполага, че пазарът сам ще насочи икономическото
развитие в тази посока, още повече, че започват да се очертават подобни тенденции.
Вторият (целеви умерено оптимистичен) вариант характеризира темповете и
структурата на производството, необходими за постигане на едно сравнително високо
равнище на развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на
фактори със стимулиращо въздействие върху развитието на общинската икономика.
Реализацията на втория вариант предполага наличие на целенасочени управляващи
въздействия. Набелязаният целеви вариант, реализиращ една нова динамика и качество
на развитието налага спешна необходимост от качествени преустройства в структурата
и използването на производствените ресурси, налага да се търсят и прилагат
иновационни решения в икономиката и да се усъвършенства икономическата политика.
Развитието на добре организирана предприемаческа, пазарна и комуникационна
инфраструктура, както и образователна инфраструктура, е стимул за икономическото
развитие и повишена инвестиционна привлекателност на територията. Предвидените
средногодишни темпове по този вариант са в рамките на 4.5-5.3% средногодишен
растеж и структура, ориентирана към високоефективни пропорции на секторите,
отраслите и производствата.
Прогнозирани са високи темпове на развитие на вторичния сектор и през двата
периода, имайки предвид индустриалната насоченост в икономическото развитие
предимно на град Сливен и ускорената строителна дейност, която трябва да покрие
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потребностите на промишлеността, транспортно-логистичните зони, обслужващата
сфера, транспортното и екологично строителство в града и общината.
Предвидени са близки темпове на развитие на вторичния и третичен сектор,
следвайки тенденциите в развитието на една модерна икономика и предпоставката за
тяхната взаимозависимост.
Таблица 8
Средногодишни темпове на нарастване на икономиката
2016-2020
Тенденциален/
реалистичен

2021-2035

Целеви (умерено Тенденциален
оптимистичен)
реалистичен

/ Целеви (умерено
оптимистичен)

Икономика общо

3,5%

4,5%

4.8%

5.3%

Селско и горско
стопанство

3,8%

4,3%

3.5%

3.9%

Индустрия

3,8%

4.7%

5.0%

5.4%

Услуги

3,4%

4.9%

4.6%

5,0%

Прогнозираната структура на икономиката по показателя произведена
продукция е ориентирана към доминиращо развитие на третичния сектор, но при
запазване на силната роля на вторичния сектор (табл.9). Според прогнозните оценки по
първия вариант/хипотеза на развитие вторичният сектор достига дял в общата
структура на икономиката през 2025 г. около 52%, а по втория вариант – 53%, т.е. има
силно доближаване на вариантите. Третичният сектор достига прогнозни оценки по
отношение на бруто продукция към 2025 г. около 30% и към 2035 г. - над 30%.
Таблица 9
Прогнозна структура на икономиката по основни сектори по показателя
произведена продукция
Сектори и варианти
Тенденциален/реалистичен
Селско и горско стопанство
Промишленост, производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Услуги
Целеви (умерено оптимистичен)
Селско и горско стопанство

2015 г.

2025 г.

100.0% 100.0%

2035 г.
100.0%

9.6%

8.80%

9.00%

59.9%

51.70%

50.20%

7.3%

8.00%

9.00%

23.2% 28.50%
100.0% 100.0%

31.80%
100.0%

9.6%

8.00%

7.00%
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Промишленост, производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Услуги

59.9%

53.0%

48.0%

7.3%

9.00%

10.00%

23.2%

30.00%

35.00%

Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетите
хипотези за целеви структурни промени, които се извеждат на базата на качествени
аспекти:
–

ускорено развитие на високотехнологични, ефективни и конкурентноспособни
производства;

–

развитие на традиционни производства, но при ново качество и показатели за
производителност и конкурентоспособност.

Промените във вътрешноотрасловите равнища и в продуктовите структури са
свързани с развитието на нови производства и продукти, на основата на търсене на
пазарно перспективни, технологични и иновативни производства и покриване на
перспективни “ниши”, подкрепени от активна структурна политика на държавата и
общината, осигуряване на по-пълно използване на местния потенциал.
Индустрията ще продължи да бъде териториално ориентирана основно към
общинския център, разчитайки на изградената производствена инфраструктура,
традициите, квалифицираната работна ръка и на други фактори и предпоставки.
В структурата на промишленото производство ще преобладава делът на малките
и микропредприятията. В преобладаващата си част сега те се характеризират с много
нисък размер на добавената стойност. Необходими са мерки, които да доведат до
повишаване на тяхната ефективност, както и до обединяването им в клъстери или
бизнес мрежи.
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4. УСТРОЙСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ
ВАРИАНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И СИСТЕМА „ТРУД”
Устройствените решения и фактори са друго важно условие за реализацията на
целите и приоритетите в развитието на общината, заложени в приетите и действащи
стратегически и планови документи, разгръщане на инвестиционната инициатива като
предпоставка за динамизиране на икономиката, както и за цялостното подобряване на
жизнената среда с опазване и развитие на природните дадености и ресурси на
територията.
Основна задача на Общия устройствен план на общината е създаване на условия
за реализация на инвестиционни инициативи, съответстващи на целите и приоритетите
на регионалното развитие.
По отношение система „Труд” ОУПО се запазват съществуващите територии и
обекти, свързани с полагането на труд, отнасящи се и към трите стопански сектора –
първичен, вторичен и услуги. За стимулиране на тяхното развитие в контекста на
стратегическите приоритети, позитивните тенденции и инвестиционните интереси, се
предвижда и устройство на нови територии за производствени и складови дейности.
Устройствените решения, подкрепящи развитието на икономиката на общината,
се основата на следните предпоставки:
1. Ревизиране на пространствената структура на икономиката на общината, което
отчита новите икономически реалности и новите териториалните нужди на
перспективните производствени структури (отчитайки собствеността);
2. Стимулиране развитието на центрове, които имат потенциал да изпълняват
функциите на „опорни“ центрове в селищната мрежа.
3. За ревитализация на малките населени места и преодоляване на дисбаланса в
развитието на отделните части на територията се осигурява планова основа за
развитие на обекти за стопански дейности (селскостопанската инфраструктура
и/или за малки и средни производствени предприятия, предимно за хранителновкусова промишленост, и складови съоръжения), както и на обекти на отдиха и
туризма.
Основни опорни центрове на територията са двата града Сливен и Кермен.
На територията на гр. Сливен се намират три големи зони, притежаващи
значителен индустриален потенциал. Това за промишлени зони запад, изток и юг, които
разполагат с множество стари производствени предприятия и се нуждаят от
реконструкция и модернизация. Състоянието на транспортната инфраструктура в
промишлените зони е незадоволително.
Град Сливен утвърждава ролята си на важен икономически център в
Югоизточна България, който следва да разшири и укрепи своите позиции като
динамично развиващ се център на диверсифицирани производствени дейности и

25

услуги. ОУПО приема постановките за развитие на зоните за прилагане на труд,
заложени в Общия устройствен план на град Сливен от 2007 г.
Три са основните проектни насоки, подкрепени в устройствени план за развитие
на териториите за труд в гр. Сливен:
•

усъвършенстване структурата на компактните производствените зони съществуващи (реновация и разширение) и конверсия;

•

изграждане на технологичен парк;

•

развитие на специализиран бизнес-индустриален парк и логистични
производствено-складови съсредоточия.

Териториите за приложение на труд се предлага да се развият в следните
основни териториални локализации:
•

Южна/Югозападна – в съществуващия производствен комплекс на
свободните терени в регулация, като промишлено- складова бизнес зона от
предприемачески тип за нови частни инициативи – Индустриален парк
“Югозапад“. От Източната страна се предлага създаването на високотехнологични смесени подзони, като се извърши постепенно
преструктуриране на съществуващите терени на оранжериите и териториите
на север от тях;

•

Югоизточна - високо-технологична смесена зона с логистичен център, до
летищния комплекс, като зона на терминално-складов комплекс и складови
бази, свързани с дейността на летищния комплекс.

•

Северна (централна зона) - бизнес-делова централна зона с преобладаващи
обществено-обслужващи функции, офис-дейности и локализации на
високотехнологични производства като съчетание от няколко типа подзони:
смесени многофункционални зони, високотехнологични подзони, както и
предимно производствени.

•

Североизточна - като смесена многофункционална зона за развитие на
отделни незамърсяващи производства и офиси на фирми.

•

Северозападна (по протежение на пътя за Елена) – предимно производствена.
Предвижда се максимално запазване на съществуващото индустриално
наследство и същевременно реконструирането му за функции, свързани с
традиционните занаяти и услуги в гр.Сливен, както и за нуждите туризма.

Предвидените производствени терени в приетия Общ устройствен план за
развитие на град Сливен според проектантския екип на ОУПО са достатъчни и създават
условия за развитие на функционална система „Труд” на града в условията на
уплътняване на определените производствени територии. Те поемат работната ръка от
радиално и концентрично разположените населени места около града и създават
условия за разделяне на функцията „труд” от функцията „обитаване” за една част от
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населението, приело да обитава близкостоящите населени места е свързана с по-висок
стандарт на обитаване.
Смесени общественообслужващи и производствено-складови зони са
разположени по главните входящо-изходящи артерии на общинския център по
трасетата и по-специално по трасето, което осъществява връзката с АМ „Тракия”.
Предвижда се изграждане на производствено-логистичен комплекс в землището на гр.
Кермен в близост до предложения с ОУПО нов транспортния възел с магистрала
„Тракия”. Предвидената предимно производствена зона е с площ 120 ха.
За развитие на селскостопанска инфраструктура, обслужваща непосредствено
прилежащите земеделски територии, както и местното животновъдство, са запазени
всички от бившите селскостопански дворове.
Край опорните центрове и други села с подходящо разположение в земеделски
територии или притежаващи туристически потенциали, освен стопанските дворове, в
предимно производствени зони са включени и допълнителни територии общинска,
държавна и частна собственост (Крушаре, Ичера, Блатец,.).
Според анкетните и теренни проучвания се предлага разширяване на
стопанските дворове за земеделско производство в с. Бяла и нов терен за складиране на
строителни отпадъци;
Предвижданията на ОУПО относно местата за полагане на труд в отраслите на
„третичния сектор” произтичат от необходимостта за осигуряване на качествено и
рентабилно съвременно обслужване на населението, на временно пребиваващите и на
транзитно преминаващите през общинската територия, както е описано в следващите
точки.
Развитие на специализирана инфраструктура, свързана с отдиха и туризма:
обекти на природното и културно наследство с потенциал за туристическо посещение, с
което да се социализира и експонира богатството на културно-историческо наследство,
природни туристически ресурси, минерални извори, разнообразен ландшафт; водни
площи. Такива зони за развитие на туристическа инфраструктура се показани в схема
№8 „Главни туристически зони и основни туристически маршрути. Развитието на
дейности в територии с природна среда с туристически и рекреационен ресурс ще
доведат до създаване на нови работни места и затвърждаване на имиджа на община
Сливен като туристически център, което може да окаже общо положително влияние
върху нейното икономическо развитие..
Целесъобразно е да бъдат отчетени възможностите за реализиране на следните
конкретни потребности за пространственото развитие на вторичния сектор:
–

Общият размер на предвидените нови терени за удовлетворяване на
предпочитанията за инвестиции са в размер на около 192.6 ха. Планирането на
тази площ се прави, като се отчитат следните фактори: да се осигурят
предпочитанията на инвеститорите, които е трудно предварително да бъдат
точно определени;
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–

да се резервират терени за далекоперспективно развитие след 2025 г.

Успоредно с изграждането на нови предприемачески и обслужващи терени, ще
се извърши преструктуриране и обновяване на сега съществуващи промишлени терени
и обвързване на предприемаческата среда с всички видове елементи на техническата
инфраструктура (удобен и бърз транспортен достъп, качество на съобщителните
комуникации), лесно и удобно взаимодействие с елементи на пазарната
инфраструктура, удобен достъп до различните елементи на социалната
инфраструктура.
С процеса на преструктурирането на икономиката на територията на община
Сливен ще се развива пазарната инфраструктура. Това е необходимо, за да се
осигурят условия за нормалното и ефективно протичане на процеса на икономическо
развитие. Степента и нивото на изграденост на пазарната инфраструктура понастоящем
е недостатъчно, недостатъчни са и услугите, които тя предлага. Разширяването на тази
дейност ще привлече квалифицирана работна сила.
В град и община Сливен съществено развитие ще има търговската
инфраструктура. Тук ще се изгражда модерна търговска инфраструктура - съвременни
тържища, търговски комплекси, логистични зони по направленията на основните
транспортни артерии, логистичен комплекс около летището, което се очаква да
възстанови своята дейност.
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5. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА
Концепцията за развитие на социалната инфраструктура е съобразена със
съответните стратегически и планови документи. Основните параметри са
дефинираните в Общинския план за развитие на община Сливен 2014-2020 г.
приоритети и цели, които отчитат специфичните местни особености и са насочени към
подобряване на основните услуги за населението, така че да се осигури подходящ
достъп до образование, здравеопазване, култура, развлечения, услуги за децата и
уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги, както и за подобряване на
благоустройството на населените места чрез обновяване на сградния фонд на
социалния сервиз, улиците, парковете, културни и исторически обекти.
Основните изводи от анализа на социалната инфраструктура в общината са
следните:
•

В община Сливен е добре развита инфраструктурата на образованието,
даваща възможности за получаване на висше, колежанско, средно и
основно образование. Това е обусловено от обслужващите функции на
общината и броят на децата и учениците. Развитието на висшите и
професионалните училища е от съществено
значение за
икономическото, културното и социалното развитие на града, общината
и района;

•

Обектите на предучилищното обучение се характеризират с поравномерно териториално разпределение в сравнение с тези на
училищната мрежа, поради по-големите възможности за мобилност на
учениците;

•

Състоянието на здравеопазването в общината е на сравнително добро
ниво, сградният фонд е обновен, наличната леглова база се използва
пълноценно, но е затруднен достъп до здравни услеги на голяма част от
населението от селските населени места, тъй като здравната
инфраструктура е разположена основно в град Сливен;

•

Община Сливен разполага с добре структурирана и действаща културна
инфраструктура. Създаваният от културните организации продукт е в
състояние да задоволи духовните потребности на населението от
общината;

•

Социалната дейност е развита на основата на ситуацията и оценка на
потребностите от социални услуги в общината, в партньорство със
заинтересованите страни в общината. Тя обхваща уязвими общности и
различни възрастови групи на територията на общината. През
последните години бяха разкрити нови видове социални услуги, които
включват широк спектър от подкрепящи дейности – от консултиране до
грижи в домашна среда;
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•

Нарастването на възрастното население е свързано с по-големи разходи
в сферата на публичните финанси по отношение на системата за
социално подпомагане, здравеопазване и др.

•

Голяма част от обектите на периодичното и епизодичното обслужване в
рамките на общината са изградени в града. В най-голяма степен това се
отнася до подсистемите образование, здравеопазване, административно
и правно обслужване, култура и др.

По отношение системата „Обществено обслужване” плановите предвиждания са
адресирани както към местното население, така и към туристите. Запазват се
териториите, предназначени за социална инфраструктура, както и такива, заети от
други обекти на общественото обслужване в населените места.
Определени са територии за развитие на извънселищни съсредоточия на обекти
за периодично и епизодично обслужване, както и за туристическа инфраструктура край
основните транспортни артерии (в землищата на гр. Кермен, с.Крушаре, с.Желю
Войвода и др.) и в близост до (при подходите към) настоящи и бъдещи места за отдих с
активно посещение (Природен парк „Сините камъни” е др.).
Като значим ресурс на общината за доразвитие на системата обекти на
социалната инфраструктура, както и за изграждане на обслужващи обекти с частни
инвестиции се определя свободният общински сграден фонд в селата
(нефункциониращи училищни и други обществени сгради).
В основата на прогнозите за развитие на социалната сфера в периода на действие
на ОУП на община Сливен се залагат съответните хипотези за развитието и
устройственото планиране на социалната инфраструктура, необходима за нормалното
функциониране на тези услуги и дейности.
Действащата нормативна уредба (Наредба № 7 и Наредба № 8 на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството), както и практиката по изработване на
ОУП на общината, показват, че при прогнозиране на социалната инфраструктура в
срока на действие на ОУП се предлага нормативният подход. Той се използва за
параметриране на основните показатели, характеризиращи отделните подсистеми на
социалната инфраструктура – образование, здравеопазване, социални дейности,
култура и др. Като важен фактор за определяне на бъдещите потребности от
различните видове инфраструктура е прогнозният брой на населението, което е
основният потребител на услугите с изразен социален характер.
Прогнозните проучвания за развитието на социални дейности като: образование,
здравеопазване, социално подпомагане и др. се основават на:
•

Алтернативни хипотези за функционално-пространственото прогнозно
развитие на съответните социални дейности;

•

Прогнозни разчети, разработени на базата на действащите норми и
нормативи за потребности.

•

Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова
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социална инфраструктура, при необходимост.
Използваните в прогнозите норми, нормативи и стандарти, се диференцират на
две основни групи:


задължителни, регламентирани в действащата нормативна уредба по
ТСУ;



ориентировъчни нормативи, използвани в комбинация с други методи
на прогнозиране и отчитащи спецификата във функциите на
територията.

Нормите и нормативите за образователната инфраструктура (предучилищно
обучение), използвани за прогнозата са следните:


нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22
деца;



норматив за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна
възраст).

За училищата действащи са следните нормативи, определени със Закона за
народната просвета, с правилника за неговото приложение и с конкретни наредби:


Нормативно определен минимум за броя на учениците в една
паралелка – 8 ученика;



Нормативно определен минимум за броя на децата в една група в
детските заведения – 12 деца;



Стандарти за държавни дейности (за численост на персонала и за
издръжка на делегирани от държавата дейности), в т.ч. и за годишна
издръжка на 1 ученик и на едно дете, диференцирани по видове и
степени училища и детски градини. Числовите величини на тези
финансови по своя характер нормативи се определят ежегодно и
централизирано с акт на Министерския съвет.

В стратегическите и планови документи за развитието на системата
„Образование” е заложен стандарта за осигуряване на „класна стая за всяка отделна
паралелка”. На основата на този стандарт е определен норматива за развитие „брой
класни стаи на 100 паралелки в общообразователните училища”.
От нормативите в сферата на здравеопазването, като потребности от лекари и
стоматолози в извънболничната медицинска помощ, е приет този за задължителните
нормативи за обхват (пациентска листа на един общопрактикуващ лекар и
стоматолог):


Обхват на пациентите, обслужвани от един лекар (пациентска листа)
– долна граница – 800 д. и горна граница 3000 д.;



минимално време за извършване на прегледите – 20 минути;



Стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ – до 30 мин. след
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заявката.
В сферата на социалните дейности е приета нормата за минимален брой от 50
самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване на звено за домашен
социален патронаж.
ОБРАЗОВАНИЕ
Изводът в резултат на извършения анализ е, че се наблюдават съществени
различия в достъпа до обектите на образованието, както между градовете и селата в
общината, така и между общинския център - гр. Сливен и гр. Кермен.
Броят и капацитетът на заведенията за предучилищно обучение и на
общообразователните училища са функция от броя на лицата в съответните възрастови
групи и нормативите за пълняемост на група в детските заведения и на паралелка в
училищата.
Прогнозите за лицата в съответните възрастови групи и по двата варианта не
променят съществено техния брой в прогнозния хоризонт. При норматив за реален
обхват за децата, подлежащи на предучилищно обучение (коефициент 0.95) и на
ученици в общото основно образование – коефициент 0.95-0.98) и в общото средно
образование (коефициент 0.83-0.85), очакваният брой на децата в детските заведения и
на учениците (по реалистичния вариант) към 2035 г. ще бъде сходен с този през
базисната година с неголеми отклонения, като за целта се работи с реалистичния
вариант на демографската прогноза.
•

до 2 годишна възраст – 4273 - 4117 д.;

•

от 3 до 6 годишна възраст – 5819 - 5628 д.;

•

от 7 до 14 годишна възраст – 11506 - 11162 д.;

•

от 15 до 18 годишна възраст – 5167 - 5014 д.

Броят на децата и на учениците по оптимистичния вариант на прогнозата се
отклонява, но в неголям диапазон и не могат да окажат съществено влияние върху броя
и капацитета на образователните институции.
В територията на общината съществуващите към момента детски и
образователни заведения (детски градини и училища) са с капацитет достатъчен за
прогнозния брой деца и ученици.
Не се предвижда разкриване на нови обекти на образователната инфраструктура,
а създаване на възможности за поддържане, модернизиране и обновяване на обектите
на обучение и образование. Прогнозните разчети показват, че няма да има
необходимост от разкриване на нови детски и учебни заведения, а от осъвременяване,
поддържане, подновяване и подобряване на МТБ, изпълнение на проекти за енергийна
ефективност, което да гарантира благоприятна среда за обучение и възпитание на
децата и учениците и да осигури намаляване разходите за издръжка в сектора.
В сферата на образованието се открояват следните приоритети:
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–

Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици,
подлежащи на задължително обучение, повишаване на образователното
равнище, акцент върху професионалното обучение, намаляване на
отпадналите от системата на образованието ученици;

–

Ефикасност при разходването на финансовия ресурс;

–

Създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците;

– Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и
текущи ремонти. От значение е и изграждането на съоръжения за достъпна
среда за деца и ученици с увреждания. Изпълнението на тези дейности може
да бъде осигурено чрез включването в програми за финансиране и
съфинансиране на проекти на училища и детски градини със средства от ЕС
и националния бюджет.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Основните изводи от анализа от териториалното разположение на системата на
здравеопазването показват, че въпреки сравнително добре организираната система на
здравеопазването в община Сливен, съществени проблеми са:
•

неравномерно териториално разположение в рамките на общината на
различните видове лечебни заведения за болнична и извънболнична
медицинска, с концентрация изключително на територията на гр. Сливен.

•

повече от 70% от практикуващите лекари-специалисти, упражняват
дейността си в гр. Сливен;

•

ограничен достъп до навременна медицинска помощ за част от населението.
Липсата на общопрактикуващи лекари в някои населени места на общината
съществено ограничава достъпа на част от населението до навременна
медицинска помощ. Достъпът на жителите на селата до първична
медицинска помощ, се осъществява благодарение на функциониращите
Амбулатории за първична медицинска помощ.

•

ниско качество на здравните услуги в малките населени места=

Прогнозата за потребността от лекари и стоматолози в общината се обосновава с
възприетите нормативи за минималния и максималния брой на пациентската листа. И
по трите варианта на прогнозата наличният брой на общопрактикуващите лекари и
стоматолози е в рамките на действащите нормативи за удовлетворяване на
потребностите на населението от първична извънболнична помощ. Проблем в
доболничната първична медицинска помощ на населените места с малък брой
население е отдалечеността до най-близкия общопрактикуващ лекар.
Поради съществуващите особености в пространствената концентрация на
специализираната медицинска помощ в гр. Сливен достъпът на жителите на другите
населени места до специализирана медицинска помощ и консултации е свързан с
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пътувания до областния център.
При усреднен норматив за брой на пациентска листа 1400 д. (при нормален
относителен дял на здравноосигурените лица) потребностите от общопрактикуващи
лекари на територията на община Сливен по отделните варианти не се различава
съществено. Причината за това е, че прогнозният брой на населението по отделните
варианти варира в не много широки граници, което на практика не дава съществено
отражение върху броя на общопрактикуващите лекари. Към хоризонта на действие на
ОУП на община Сливен прогнозният брой на общопрактикуващите лекари в голяма
степен ще зависи от здравния статус на населението. Прогнозните разчети за броя на
стоматолозите показва, че има баланс на потребностите.
Поради съществуващите особености в пространствената концентрация на
специализираната медицинска помощ в гр. Сливен достъпът на жителите на другите
населени места до специализирана медицинска помощ и консултации е свързан с
пътувания до общинския център град Сливен. За подобряване на достъпа до
здравеопазване и здравни услуги в определените три вторични опорни центъра – Бяла,
Стара река и Кермен се предвижда да се подобри базата и обслужването на
здравеопазването. Новата концепция за развитие на здравеопазването и спешните
медицински услуги следва да осигури достъп до качествено здравеопазване на всички
населени места в общината.
През прогнозния период е необходимо поддържане и подобряване на МТБ на
здравните заведения и на достъпа до за качествено здравеопазване и здравни услуги.
КУЛТУРА
Недвижимото културно наследство е важен ресурс за културния живот в
общината и за туризма. Културният календар на общината е богат на събития,
свързани както с националните празници, така и с традициите на населението.
Прогнозните разчети за потребностите от инфраструктурата на културата,
включваща обекти, които се характеризират на площен признак се определят на
основата на следните нормативи: обекти от типа на „музеи”, „библиотеки” и др. – 50
м2 на 1000 д.; брой места в киносалони (вкл. и в читалищни салони) – 20 места/1000 д.
Развитието на културните институции изисква финансови ресурси за тяхното
поддържане, както и експониране и опазване на културното и религиозно наследство.
Предвид системния недостиг на средства във фокуса са сградите и съоръженията на
читалищата. Предвижда се поддържане и реновиране на читалищата.
В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за
провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на община Сливен и
разширяване и разнообразяване на същия.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Предоставяните социални услуги в община Сливен се отличават с неравномерно
териториално разпределение. Специализираните институции /3 на брой/ са
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разположени в двата града в общината - общинският център - гр. Сливен и гр. Кермен.
Развитата мрежа от социални услуги, предоставяни в общността, е концентрирана
изключително в рамките на областния и общински център гр. Сливен, което ограничава
достъпа на жителите на другите населени места до този тип услуги. Изключение прави
социалната услуга ,,Домашен социален патронаж" - с разкрити десет филиала в някои
села от общината.
Неравномерната пространствена организация на социалните услуги оказва
негативно влияние както върху тяхното качество, така и върху достъпа на голяма част
от населението до този вид услуги.
Акцент в прогнозата за развитието на социалните дейности се поставя на
бъдещите потребности от социална инфраструктура, предназначена за задоволяване на
специфични потребности на т.нар. социални рискови контингенти от населението –
(инвалиди и лица с други увреждания; сираци; деца с физически и умствени
увреждания; бездомни лица и др.).
Прогнозните разчети към 2035 г., базирани на възприетите нормативи показват,
че прогнозните потребности от инфраструктура на социалните дейности до голяма
степен са реализирани, но има потребностите и от нови социални услуги.
За смекчаване на неравномерността в териториалната концентрация на
специализираните социални институции, както и на социалните услуги, предоставяни в
общността е от значение предприемането на конкретни мерки и дейности, целящи
осигуряване на равен достъп до този вид услуги за всички жители със специфични
потребности. Към настоящия момент, възможностите за достъп на жителите на помалките населени места в общината са ограничени. За по-доброто задоволяване на
потребностите от инфраструктура свързана със социалното подпомагане е обоснована
необходимостта от разкриване на социални услуги, които се предоставят в общността и
изграждане на достъпна обществена среда.
Икономическото развитие, състоянието на пазара на труда и жизненият стандарт
имат важно значение за развитието на социалните дейности в общината.
Икономическите промени и социалните трансформации се отразиха и на развитието на
социалната инфраструктура. Въпреки постигнатото по отношение на икономическата
стабилност в общината, равнището на доходите на населението изостава в сравнение
със средното за страната, запазва се висок риск на бедност, особено сред ромското
(циганското) население, за което съществено въздействие оказват и затруднения в
трудовата реализация, особено сред младите хора. Повишаването на икономическата
активност и заетост остават приоритетна задача на общината за повишаване на
жизнения стандарт и качеството на живот на населението, и от тук и за създаване на поблагоприятни социални условия и социална инфраструктура.
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6. ПРОГНОЗА ЗА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА СЛИВЕН

И

ПРИРОДНО

ОУП на община Сливен включва разкриване, документиране и разработване
на концепция за опазване и социализация на богатото културно наследство, което е
представено от археологически, исторически, художествени, архитектурно-строителни
паметници, нематериално културно наследство (народни традиции, легенди и културни
обичаи), мемориални паметници, както и от природни ценности. Тези дейности следват
общоприетото разбиране за задължение на всяко поколение да се грижи за културното
наследство и да го предаде в добро състояние на следващите поколения.
6.1. Цели на опазване и развитие на КИН
Съвременните тенденции в опазване, използване, управление на КИН 4 са
задължителни и от концептуална гледна точка и включват: промяна на представите за
културно наследство; промяна на методите за опазване и използване на КИН; промяна
на системите за управление; промяна на геокултурния контекст.
Оттук и Целите за опазване и развитие на КИН са:
• Дефиниране на системата “КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”;
• Интегрирана консервация;
• Използване на културното наследство като източник за стимулиране на всички
функционални системи.
Общият брой паметници е 626 с превес на археологическите и архитектурностроителните паметници. Количеството е съпроводено с високо качество и научна
стойност на обектите:
• В археологически аспект, особено след находките от последното десетилетие се
формира (Г. Китов) принципна позиция за нови граници на „Долината на
тракийските царе“ – чак до завоя на Тунджа в Сливенското поле.
• Богатото културно наследство и по конкретно археология, свързана с поречието
на река Тунджа насочват към формиране в бъдещия ОУПО на археологически
Териториално устройствената защита на недвижимото културно наследство е регламентирана законово
(раздел V на ЗКН, чл. 78-85, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г.) и обхваща: режими за опазване;
устройствени схеми на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство;
устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство и
специфични правила и нормативи към тях; планове за опазване и управление на недвижими културни
ценности; проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на проектните
документации (инвестиционни инициативи и проекти за намеси) в защитените територии за опазване на
недвижимото културно наследство и контрол по тяхното прилагане и изпълнение; финансиране и
извършване на дейности в недвижимите културни ценности и в охранителните им зони за целите на
тяхното опазване и експониране.
Съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, след промените от 2011
(ДВ, бр. 23 от 2011 г.), строежи от първа категория, буква „м”, са недвижими културни ценности с
категория „световно значение” и „национално значение”, определени по реда на Закона за културното
наследство.

1
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парк „Поречие на река Тунджа”. Подкрепа на това направление се съдържа в
идеята (В. Демирев) за „Събори край Тунджа” като обединяване на
нематериалната култура по реката.
Капацитетът на КИН и местоположението на общината определят геокултурната
значимост и трансграничната ѝ комуникативност. Местоположението на община
Сливен е ключово с близостта ѝ до няколко важни културни коридора на югоизточна
Европа: Източния трансбалкански път – север-юг, от Егейско до Балтийско море;
Виа Понтика – черноморски крайбрежен от Грузия през Турция и България до
Румъния; Диагоналния път – още от римско време, Цариградски друм, свързващ
Европа и Азия.
Сливенската община е пример за наличие на културни пейзажи с включени
природни и антропогенни следи, интегрирани в качествено нова ценност. Тези
културни пейзажи могат да се определят (съгласно типология на ЮНЕСКО) като
развиващи се и асоциативни – с доминация на историческа и все още налична
антропогенна дейност или доминация на мощни природни форми (долината на
Тунджа, планините, скалните форми). Синтезът на природни и културни ценности
представя интегрална и разнообразна картина – основа за образование, изследвания,
опазване и туризъм. Тук се включват „Долината на Тунджа“ като археологически и
природен парк; Планинските части с характерна селищна мрежа и паметници от
архитектурно-строителен тип; „Малката света гора“ 5 с манастири, скитове,
средновековни крепости и легенди за Крали Марко. Културните пейзажи изискват
ефективно управление, за да се продължи естествената, характерна за мястото, линия
на развитие на културния пейзаж (подлежащи на възстановено управление територии
като Даулите, например). ОУПО предвижда изготвяне на Специализирани разработки,
ПУП и ПОУ за тази група обекти като основание за придвижване на процедура за
териториална защита и даване на статут.
6.2. Опазване на наследството и благоустройство
Връзката между опазването на наследството и благоустройството на
териториите е най-съществен принцип на настоящия ОУПО. Елементите на
интегрирана консервация включват: Създаване на условия за цялостни
археологически проучвания; Допълваща идентификация и регистрация; Изграждане на
информационна система за КИН; Синтезиране на общ консервационен план с
предвидени инвестиционни планове за КИН; Създаване на устройствени режими и
правила и норми.
6.3. КИН като стимулатор на останалите функционални системи.
Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения
5

Свещени са: Софийска, Великокърновска и Сливенска Света гора
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в системите на труд, обитаване, отдих и туризъм. Тук се включват:
•

Съхраняване и използване на традиционната среда за труд, стимулиране на
традиционни занаяти и земеползване, изява на индустриалното наследство (добре
обследвано в ОУП на гр. Сливен от 2008 г.), селски туризъм;

•

Съхраняване и използване на традиционната жилищна среда с повишаване
качеството на живот и условия за диференциран стандарт на обитаване;

•

Обогатяване на системата отдих/туризъм чрез мрежа от културни маршрути и
устройство на културните пейзажи.

Основание затова предвиждане се съдържа в обстоятелството, че Сливенската
община разполага с ресурси с голям туристически потенциал: Природни ресурси
(паркове, реки, планини, живописни места); Културни забележителности (паметници,
музеи, исторически обекти); Съвременна и традиционна култура (изкуство, фолклор,
занаяти, музика, архитектура, бит); Антропогенни атракции (балнеологични курорти,
ски-курорт, възможности за конферентни центрове); Дейности (пешеходен туризъм,
скално катерене, колоездене, риболов, наблюдение на птици).
6.4. КИН и съвременни информационни технологии
Ценност на съвремието ни е приложението на съвременните информационни
технологии при идентификацията, опазването и устойчивото използване на културните
и природни ценности и културни пейзажи.
В настоящия проект чрез векторната картография на ГИС с реални координати се
използват широките възможности за интегриране на бази от данни, разслояване на
информацията по зададени критерии, създаване на симулации, които отчитат времевия
и пространствен аспект на елементите на културното и природно наследство.
Тук се съдържат съответно и възможностите за ефективно управление и
социализиране на КИН. Съвременните форми за експозиция се основават на ефективно
приложение на нови технологии (лазерен светлинен дизайн, 3d mapping, аудио и видео
програми).
6.5. Режими на опазване
Режимите за опазване на Община Сливен следват целите на интегрираната
консервация:
• консервация на паметниците, архитектурните ансамбли и обектите чрез
постановленията за опазване, мерките за материална консервация на изграждащите ги
елементи, операциите по реставрация и експониране;
• интегрирането на тези ценности в съвременния социален живот посредством
осъществяване на програми за ревитализация и рехабилитация, включително и чрез
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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.
В изготвеното приложение структурата на режимите за опазване включва:
• Опазване и социализация на Археологически паметници (съгласно чл.35 от
Наредба №7 на ЗУТ);
• Опазване в рамките на гр. Сливен (съгласно действащ ОУП от 2008 г.);
• Т кин 1, Т кин 2, пТ кин 3 за територии с НКЦ от архитектурно-строителен тип;
• п Т кин 4 за територии на сакрална топография, вкл. истор. гробищни паркове;
• п Т кин 5 за военни/възпоменателни паметници и територии на исторически
НКЦ.
6.6. Институционална и Нормативна база при реализация дейностите по
ОУПО в сферата на Наследството
Осъществяването на мерките по ОУПО и контролът върху функционирането им в
значителна степен намира основание в наличието на нормативни документи и
институции за подкрепа и контрол. Това са:
• Национална нормативна система: ЗПКМ и ЗКН, ЗУТ, ЗЗТ и съответните
подзаконови актове, Концепция за Културния Туризъм на МК и др.;
• Международна нормативна система: Конвенция за Световното културно и
природно наследство (1972), Европейска конвенция за архитектурното
наследство (Гранада, 1985), Конвенция за европейското археологическо
наследство (Малта, 1991), Конвенция за европейския пейзаж (Флоренция, 2001),
Харта на ICOMOS за Културния туризъм и др., документи на Съвета на Европа,
ЮНЕСКО;
• Координиращи ведомства между властите на различни равнища: Министерство
на културата, Министерство на икономиката – Туризъм, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и
социалните грижи, Министерство на вътрешните работи, Агенция на младежта и
спорта и т.н.; между Министерството на Културата и различни национални
институции – НИПК, българските секции на ИКОМОС и ИКОМ, националните
центрове по изкуствата и т.н. съществуващи туроператори, туристически
агенции и техни обединения, Агенцията за малки и средни предприятия към МС,
агенциите за регионално икономическо развитие, бизнес организации, НПО и
др.
• Решаваща е задължителната координация на дейностите с местните власти.
Приложение:
Приложения:
1. Приложение Режими за устройство на териториите с културно-историческо
наследство в община СЛИВЕН
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7. ТУРИЗЪМ
Туризмът е една от приоритетните области в икономическото развитие не само
на община Сливен, но и на област Сливен.
В развитието на туристическата функция на общината от значение е изградената
туристическа инфраструктура. Основните проблеми, които съществуват, са свързани
със състоянието на подходните пътища към обектите извън територията на населените
места. Заведенията за развлечения и хранене са изцяло в частния сектор.
Преобладаващата част и по-атрактивните от тях за туристически посещения са
съсредоточени в гр. Сливен.
Сред туристическите ресурси важно значение имат средствата за подслон и
местата за настаняване, представени в таблица 1.
Таблица 1
Дейност на местата за настаняване в община Сливен за периода 2007-2015 г.1
Места за
Легла
Година настаняване
брой
брой
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

29
30
37
38
41
34
35
34
33

1159
1192
1555
1576
1671
1563
1486
1532
1476

Реализирани нощувки брой
Общо
51877
59613
57270
48232
59970
68442
77624
81005
76864

Приходи от нощувки левове

от
в т.ч.
от
в т.ч.
Общо
българи чужденци
българи чужденци
39513
12364 2149817 1323645
826172
46946
12667 2609633 1669301
940332
46014
11256 2700829 1791395
909434
38738
9494 2150193 1469038
681155
45987
13983 2488788 1624645
864143
51667
16775 2485536 1640772
844764
62364
15260 2465182 1802384
662798
67249
13756 2836692 1981403
855289
59770
17094 2922408 1992887
929521

Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10
легла на ниво община, функционирали през съответната година.
1

От 2012 г. изследването са провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на
Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.

2

Източник: НСИ

От таблицата се вижда, че броят на обектите на туризма се характеризира с
динамика не бележи съществени различия за периода (2007-2015 г.). Данните показват,
че се очертават промени в броя на средствата за подслон (категоризирани, с над 10
легла, функционирали през съответната година) и на техния капацитет за посочения
период, както и на реализираните нощувки и на приходите от тях. Наблюдава се
неравномерност, но в посока на увеличение на реализираните нощувки (с 48.2% за
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периода 2007-2015 г.), в т.ч. от българи – с 51.3%, от чужденци – с 38.3%. Приходите от
нощувки за периода нарастват с 35.9%: от българи с 50.6%, от чужденци – с 12.5%, на
пренощувалите лица (с 30.3%) и на приходите от нощувки (с 31.9%) в средствата за
подслон и местата за настаняване. Аналогична е и ситуацията по отношение на
хотелската база.
Природна и туристическа забележителност на община Сливен е ПП „Сините
камъни”. Паркът е популярна туристическа дестинация във вътрешността на страната
със следните предимства:
•

разположен е в близост до други туристически дестинации (на около 100 км
от Черноморието и в съседство до резервати - село Жеравна, Котел, Ичера,
Нейково, Катунище);

•

отличава се с уникални ландшафти - скални, ливадни, планински, горски,
аква;

•

изключително голямо биоразнообразие;

•

разнообразният и силно разчленен релеф, скалните форми, природните
забележителности, археологическите обекти и исторически места
благоприятстват различни форми на туризъм и спорт.

На територията на парка има множество малки, в повечето случаи подземни
пещери, които представляват интерес за пещерняците. Съществуват възможности за
проучване и наблюдение на различни видове и типове скали, на защитени, редки и
застрашени от изчезване грабливи птици, което е важна предпоставка за познавателен
туризъм. Има разработени 18 туристически маршрути, в т.ч. програми за проучване на
биоразнообразието на територията на този уникален природен парк, специализирани
пътеки: пътека на здравето, образователна екологична пътека.
Резерватът „Кутелка”, който се намира на територията на парка предлага на
любителите на природата изучаване на екосистемите и видовото разнообразие на
птиците.
Защитените местности „Карандила” и „Даула” също предоставят възможности
за познавателен, исторически, еко- туризъм, алпинизъм, спелеотуризъм,
делтапланеризъм. Имат добре изградена туристическа инфраструктура (техническа и
социална), която се нуждае от поддържане.
Специфичен природен елемент с качества на туристически ресурс е минералната
вода в близост до град Сливен. Сливенски минерални бани са курорт с местно значение
и се намират на 12 км. западно от Сливен на пътя Сливен-Нова Загора. Разположени са
непосредствено южно от река Тунджа на 36.6 км от стената на яз. „Жребчево”.
Изградената материално-техническа база (балнеолечебници, почивни станции, плувни
басейни) се нуждае от реновация.
Туристически ресурси, които не са екпонирани напълно са тези с антропогенен
характер, свързани с културно-историческото наследство. Обекти на съхранената
историческа и културна памет в общината са религиозни исторически и културни
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паметници - църкви, манастири и др. Сред тях се откроява манастирът „Св. Спас” на 7
км североизточно от Сливен в местността „Селището” (със запазени останки от
средновековен манастир и манастирската уникална еднокорабна църква). Много
църкви в селата на общината са от възрожденската епоха. Част от движимите културни
ценности са експонирани в регионалният исторически музей в гр. Сливен.
Археологическите обекти (крепостта „Туида” в местността „Хисарлъка” край Сливен;
останки от тракийски надгробни могили, крепости, манастири, църкви, аязма, древни
пътища от римското владичество), градският часовник, старият бряст, паметници (на
Хаджи Димитър, на 7-ми конен полк „Орлето”, участвал в балканските войни и в I
световна война) и др. също са туристически ресурс. Ловните ресурси привличат и
много любители на лова.
В община Сливен съществуват условия за развитие на различни форми на
туризъм и предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически
услуги:
− рекреационен туризъм;
− културно-исторически туризъм;
− селски туризъм;
− познавателен и еко- туризъм;
− ловен и риболовен туризъм и др.
Рекреационно-туристическите ресурси са предпоставка за развитие на устойчив
туризъм, т.е. съхраняване и опазване дългосрочно на природните, културните и
социалните ресурси и по положителен и балансиран начин запазване на околната среда.

Главни туристически зони и маршрути
Главните туристически зони в община Сливен по своето разположение могат да
бъдат разделени на две основни групи
– планински и
– равнинни.
Общинският център град Сливен, разположен на границата между планината
и равнината, заедно със своята околност, има водеща роля в туризма. В него са
съсредоточени 26 от всичко 137 НКЦ с национално значение. В Сливен са
локализирани: регионален исторически музей, Национален музей на текстилната
промишленост, Къща-музей на сливенския бит, Къща-музей на Хаджи Димитър,
Паметник на 7-ми пехотен полк – „Орлето”, Художествена галерия „Димитър
Добрович”, Градски часовник, Църквите „Св. София” и „Св. Димитър”, антични и
средновековни крепости, от които най-известната е Туида. В околностите на Сливен и
село Сотиря са били разположени 25 манастира, които образували т. н. Сливенска
малка Св. Гора, части от които за запазени и до днес.
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Сливен е център на множество събития с местно, регионално и международно
значение, поддържани на местно ниlо и от културните институции.
Главната планинска туристическа зона е природният парк „Сините
камъни” с площ от 11380, 8 ха. В него са включени резерват Кутелка, защитените
местности ”Божура” и „Хайдут дере”, природните забележителности „Печеник” и
„Бъчвата” и др.
Курортните комплекси Карандила и Даулите разполагат със значителна леглова
база, която може да обслужва туристите, след като се обнови.
В природния парк могат да се практикува различни видове туризъм:
познавателен, пещерен, делта планеризъм, екстремни спортове (скално катерене и
спускане) и т.н.
Районът на с. Стара река със селата Средорек, Изгрев и Божевци, както и село
Зайчари с махалите Ръченица и Трънен кладенец са подходящи за планински туризъм,
ловен, риболовен, еко и т.н. Около тях могат да се изградят вилни зони, курортни
комплекси, детски лагери, т н. „зелени училища” и др. Околният нископланински
ландшафт с характерното редуване на горски и ливадни площи, малки ниви, живописни
поточета и рекички е подходящ за отдих през всички годишни сезони. Селата имат
характерна неправилна и много живописна улично-квартална структура, която следва
да се съхрани. Районът е характерен и с типичната дървена възрожденска къща, която
внася характерен колорит в старопланинския пейзаж. Съседната община Елена е
пример за развитие на този тип туризъм.
Групата селища Бяла, Новачево, Градско и Въглен са подходящи за
развитие на селски туризъм. Те са разположени в живописна планинска среда и в
сравнение със с. Стара река се намират по-близо до общинския център и имат запазено
постоянно население.
Планинското селище Ичера е богато със своята история, живописна селищна
структура и множество НКЦ. В село Ичера има декларирани общо 84 НКЦ, от които
два с национално значение. Характерни са дървените възрожденски къщи, част от
които са добре запазени, много красивата църква „Св.Димитър” и читалището „Зора”от
ХІХ век.
Относително по-бедно на паметници е с.Раково (църквата „Св. Петър и Павел”
от ХІХ век), но красивата околност и приятен климат също привличат туристи.
В равнинната територия на общината се оформят три главни туристически зони.
Най-значимата е разположена по поречието на река Тунджа. Близо до нея са
ситуирани селата Струпец, Мечкарево, Самуилово, Крушаре и Желю войвода, които
сега са и обърнали гръб. Няколко главни пътища пресичат реката и дават възможност
само за кратки погледи към нейното красиво поречие. Няма крайречен път който да
предложи дълготраен контакт с пейзажа на Тунджа.
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Детайлното проучване на поречието на реката, в разработвания ОУПО показва,
че по него може да се изгради крайбрежна туристическа вело и пешеходна алея, като
се използват главно съществуващи пътища и мостове. В проекта се предвидени
крайбрежни паркове, разположени непосредствено до
Мечкарево, Самуилово,
Крушаре и Желю Войвода. Те ще свържат селата с поречието на реката. Предложеното
трасе на велоалеята е извън границите на заливаемите терени.
В село Крушаре, където има пряка връзка с автомагистрала „Тракия” и ТЕК №8
(Транс европейски коридор № 8) проектът за ОУПО предлага туристически център –
място с информация за поречието на Тунджа, за нейната история, флора и фауна.
Реката предлага много възможности за водни спортове, а вело алеята за
запознаване с многобройни НКЦ – археологически (тракийски могили при село
Крушаре и др.), ландшафтни и архитектурно-строителни.
Кариерите за добив на пясък и чакъл, някой от които са изоставени, а други ще
прекратят своята дейност в бъдеще, представляват потенциални центрове за воден
спорт и атракции.
Туристическият вело-маршрут по поречието на р. Тунджа включва къмпинги и
търговски пунктове за обслужване на туристи, изгледни и фото площадки, рибарски
мостици, заслони за наблюдения на редки птици, с които изобилства районът.
Къмпингите са разположени в селата Мечкарево и Крушаре. Туристическият веломаршрут преминава и през Сливенските минерални бани, което дава възможност да се
ползва тяхната здравна, спортна и туристическа инфраструктура.
Използването на веломаршрута по поречието на река Тунджа е подходящо да се
да се комбинира с подбалканската ж.п. линия (спирки Селиминово – Желю Войвода)
С относително скромни инвестиции община Сливен може да добави един нов
обект в нейния каталог с туристически забележителности.
Вело-маршрутът „Поречие на река Тунджа”е подходяща тема за бъдеща
успешна европейска екологична програма.Близостта и добрите връзки с автомагистрала
„Тракия” ще направи вело-маршрута популярен на национално и международно нива.
Селищата, разположени в подножието на Сърмена Средна гора– Селиминово,
Гаврилово, Голямо и Малко Чочовене и Чинтулово образуват специфична
туристическа зона, предлагаща условия за селски и познавателен туризъм (НКЦ в
селищата и техните землища). Тук се отглеждат успешно праскови (празник „Златна
праскова в с. Гавраилово). Село Голяма Чочовене представлява любопитна атракция с
добре запазения си каракачански етнос
Селищата, разположени в подножието на Източна Стара планина
(Тополчане, Калояново, Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово и Горно
Александрово) образуват група, свързана с лозарство и производство на вина, които са
специфична туристическа атракция. В село Глушник се намира най-добре запазената
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тракийска гробница, която очаква подходящо експониране
Географското разположение на община Сливен в тила на южното Черноморско
крайбрежие разкрива възможности за създаване на общ туристически продукт.
Сливенската община и областта ще предложат туристически услуги и атракции в
сферата на планинския, аграрен, балнеоложки и ловен туризъм. Обменът ще
предостави възможност за еднодневни, или кратки екскурзии за туристи от южното
крайбрежие в планинската, или равнинна части на община Сливен. Обратно гостите на
Сливен ще могат да се разходят до плажовете на южното Черноморско крайбрижие.
Туристическите маршрути, показани на приложената схема свързват
коментираните главни туристически зони като използват ГП ІІ – 53 В. Търново –
Сливен, ГП І – 6 в частта му от С. Тополчане до с. Горно Алескандрово и общинския
път, обслужващ селата Селиминово, Гаврилово, Голямо и Малко Чочовене и
Чинтулово, както и съществуващата подбалканска ж.п. линия

Поречието на Тунджа – перспективна туристическа зона в
ОУПО Сливен
Община Сливен е много богата с природни и антропогенни туристически
забележителности. Тя разполага с един от десетте природни парка у нас (Сините
камъни), 14 защитени зони, един резерват, 10 природни забележителности и 10
защитени местности. Нейната богата история е оставила 626 НКЦ (Недвижими
културни ценности) с превес на археологическите и архитектурно-строителни.
През територията на общината протича една от най-дългите български реки –Тунджа.
Тя е най-значимата природна даденост в равнинната територия на общината. Близо до
нея са разположени селата Струпец, Мечкарево, Самуилово, Крушаре и Желю войвода,
които сега са и обърнали гръб. Няколко главни пътища пресичат реката и дават
възможност само за кратки погледи към нейното красиво поречие. Няма крайречен път
който да предложи дълготраен контакт с пейзажа на Тунджа.
Детайлното проучване на поречието на реката, в разработвания ОУПО показва,
че по него може да се изгради крайбрежна туристическа вело и пешеходна алея, като
се използват главно съществуващи пътища и мостове. В проекта се предвидени
крайбрежни паркове, разположени непосредствено до
Мечкарево, Самуилово,
Крушаре и Желю Войвода. Те ще свържат селата с поречието на реката.
В село Крушаре, където има пряка връзка с автомагистрала „Тракия” и ТЕК №8
(Транс европейски коридор № 8) се проектира туристически център, в който ще може
да се получи пълна информация за поречието на Тунджа, за нейната история, флора и
фауна.
Трябва да подчертаем, че трасирането на велоалеята е съобразено с границите на
заливаемите терени край реката.
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Тунджа предлага много възможности за водни спортове, а вело алеята за
запознаване с многобройни НКЦ – археологически (тракийски могили при село
Крушаре и др.), ландшафтни и архитектурно-строителни.
Кариерите за добив на пясък и чакъл, някой от които са изоставени, а други ще
прекратят своята дейност в бъдеще, представляват потенциални центрове за воден
спорт и атракции.
Туристическият веломаршрут по поречието на р. Тунджа включва къмпинги и
търговски пунктове за обслужване на туристи, изгледни и фото площадки, рибарски
мостици, заслони за наблюдения на птици, с които изобилства районът. Къмпингите са
разположени в селата Мечкарево и Крушаре. Туристическият вело- маршрут преминава
и през Сливенските минерални бани, което дава възможност да се ползва тяхната
здравна, спортна и туристическа инфраструктура.
Използването на веломаршрутът по поречието на река Тунджа е подходящо да
се да се комбинира с подбалканската ж.п. линия (спирки Селиминово – Желю
Войвода)
С относително скромни средства община Сливен може да добави още едно бижу
в нейния гердан от значими туристически забележителности.
Вело-маршрут „Поречие на река Тунджа”е походяща тема за бъдеща успешна
европейска екологична програма.Близостта и добрите връзки с автомагистрала
„Тракия” ще направи вело-маршрута популярен на национално и международно нива.
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8. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
8.1. ОБЩА ЧАСТ
Съгласно Възприетата концепция пространствено – йерархичната структура на
селищната мрежа включва:
• един главен център – гр. Сливен
• три вторични центъра ( гр. Кермен, с. Стара река с. Бяла)
• осем опорни селища с. Самуилово, с. Гавраилово,с. Злати войвода,с. Ковачите, с.
Крушаре, с. Жельо войвода, с. Блатец и с. Драгоданово
• 33 села , чието обществено обслужване се осъществява в някои от по- главните
населени места
В съответствие с тази структура, с направените икономически и демографски
прогнози, както и с възприетите в концепцията насоки за развитие на урбанизираните
територии, са проектирани конкретни промени в част от селищата и селищните
образувания на територията на общината, които ще бъдат подробно разгледани в
следващата точка.
Направените допълнения към урбанизираните територии са съобразени и с
конкретни нужди, заявени от Възложителя в заданието, в последващи обсъждания и
срещи, както и в попълнени анкетни карти от кметовете на всички населени места. На
проведените обществено обсъждане и експертен съвет на фаза предварителен проект са
взети решения за частични разширения на новоурбанизираните територии към
селищата, които са отразени в окончателния проект.
Случаите , в които се предвиждат териториални промени в селищата могат да
бъдат обобщени в няколко основни насоки:
• В населени места с нарастващо население (главно от ромски произход) се
предвижда разширение с жилищни територии, които да удовлетворят
възникналата необходимост от поземлени имоти за жилищно застрояване..
• В селищата от по- високо ниво(главно вторични центрове, съгласно възприетата
йерархия ) се предвижда разширение на жилищните и производствените зони. За
тези селища концепцията предвижда целенасочено ревитализиране.
• По- голямата част от селата се нуждаят от разширение на гробищните паркове,
което е детайлно предвидено в проекта.
• Почти всички села имат съществуващи стопански дворове, които в проекта
получават статут на Предимно производствени терени, с цел стимулиране на
икономическата активност .
• Селата, които попадат в района на предложения с концепцията археологически
и природен парк „Долината на Тунджа” получават развитие в посока към
реката посредством паркови зони, къмпинги и зони за спорт и атракции.
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• Съществуващите курорти – Сливенски минерални бани и Карандила се запазват
във вече усвоените територии, а изграденото курортно селище Даулите и ски
писта , получават устройствен статут.
• Значителни нови производствени територии се предвиждат северно от жп
линията в района на гр. Кермен и селата Скобелево и Бозаджии.Очакванията за
развитие на тези територии са свързани с вече съгласуваното от Агенция Пътна
инфраструктура и прието от Експертен съвет предложение за нова пътна връзка
с автомагистрала Тракия в този район.
Едновременно с детайлното разглеждане на промените в селищните територии
на ниво ОУП са накратко описани и техните действащи подробни устройствени
планове и са дадени насоки за бъдещото планиране на населените места на ниво ПУП.
8.2. Предвиждания за развитие на отделните селища и селищни образувания.
Планова обезпеченост с Подробни устройствени планове
8.2.1. с. Биково
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №522 от
27.07.1987г.
Има добре структурирана , почти напълно изградена улична мрежа , център с
обществени сгради и предвидена спортна зона в източната част . Планът се нуждае от
актуализация в централната част, където е предвидено разширение с обществени
сгради , което не е реализирано .
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в района с
обществено обслужване в гр. Кермен. Главната улица на селото по направление север
– юг води в южна посока към с. Питово по съществуващ полски път. Пътят е много
директен, скъсява разстоянието в посока Ямбол и се ползва от жителите. ОУП
предвижда в перспектива този път да бъде изграден като нов общински. Има
съществуващ стопански двор, който получава статут на Предимно производствена
зона. Гробищния парк е добре ситуиран извън селото, където ОУП предвижда неговото
разширение. Има частични скромни предвиждания за разширение с жилищни
територии.
Не са предвидени нови терени за жилищно строителство. В границите на
населеното място са включени вече усвоени жилищни територии и такива с влезли в
сила ПУП. Терен с начин на трайно ползване за спорт в северната част е включен в
границите на селището.
8.2.2. с. Бинкос
• Действащ план -ПУП .
Част от уличната мрежа не е изградена, поради което и застрояването не е
реализирано изцяло. Има и одобрен през 2004г ПУП по чл. 20 от ЗОЗЗ за разширение
на жилищната зона в западна посока, което не е реализирано все още.
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• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в групата с
опорни селища в с. Селиминово и с. Гавраилово, където има действащи основни
училища . Терените южно от селото в близост до пътя и гробището са предвидени като
земеделски земи с право на промяна на предназначението. Целта е при наличие на
инвестиционен интерес урбанизираната територия да се разпростре до съществуващия
път I-6 /Е773/. В северната част са включени терени като Предимно производствена
зона в ОУП.Предвидено е малко разширение на гробищния парк в южна посока. В
границите на населеното място са включени вече усвоени жилищни територии в
североизточната част покрай реката.
8.2.3. с.Блатец
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №26 от
09.01.1984г./, както и решение за одобряване на ПУП за стоп. двор извън
регулация /№РД-15-724 от 10.08.1995г./.
Уличната мрежа е почти напълно изградена . Изключение правят няколко улици
по периферията. Предвидено е изграждане на нови обществени сгради в кв. 17 и
източно от него, чиято необходимост трябва да се преосмисли и да се направи
актуализация на ПУП . Преобладаващата част от предвиденото жилищно застрояване е
реализирана. Има предвидени спортни терени в южната част , които не са
реализирани.Желателно е да се запазят като предвиждане и да се реализират при
възможност.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , Блатец е опорно
селище. Има действащо основно училище. Съществуващите стопански и
производствени терени се ползват по предназначение. С ОУП съществуващите
производствени и складови територии се включват в селищната граница като се
допълват частично с цел постигане на по- компактна урбанизирана територия . От
север , в близост до главен път I-6 /Е773/ ОУП предвижда още една предимно
производствена зона . Има и малки предвиждания за разширения на жилищната зона на изток ,запад и на юг / за социални жилища/. Една Смесена многофункционална
зона и възможности за последваща промяна на земеделски земи в урбанизирани се
предвиждат южно от селото. Гробищния парк е добре ситуиран извън населеното
място. С ОУП се предвижда неговото разширение в източна посока. Има два терена на
бивши сметища – един от север и един от юг , които са предвидени за рекултивация.
Сметището от север е в границите на селището и след рекултивация ще има
възможност за урбанизиране.
8.2.4. с.Божевци
• Действащ план-ПУП , одобрен с Реш.753 от 26.11.2009г.
Селото има линеарна структура, издължена по направление на пътищата на
югозапад , северозапад и изток. Уличната мрежа е много икономична. Имотите, за
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които има изграден достъп са застроени в близост или на самата уличнорегулационна
линия. Много от дворовете са с голяма площ, която се дължи на голяма дълбочина и
представлява резерв за бъдещо застрояване,което би могло да се реализира при
необходимост, включително и чрез допълнително планиране на улична мрежа до
вътрешността на кварталите.Не е реализиран достъпа до гробищния парк.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в групата
на вторичен център Стара река . Всички имоти по периферията на селото, които са
жилищни според начина на трайно ползване са включени в границите на селището.
ОУП не предвижда разширение територията, но отрежда статут на земеделска земя с
право на промяна на предназначението на подходящи за застрояване терени от
север.Стопанският двор получава статут на предимно- производствена зона, включена
в границите на селището.Гробищния парк се разширява в северна посока.
8.2.5. с. Бозаджии
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-152040 от 09.08.1990г .
Има изградена правилна
улична мрежа
и големи /над 1дка/ имоти.
Предвиденото изграждане на център с няколко обществени сгради не е релизирано .
Съществуват и незастроени жилищни имоти.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в
територията обслужвана от гр. Кермен. Има териториални резерви в съществуващите
регулационни граници, поради което не се предвижда разширение. Терени, в южната
част ,които са жилищни според начина на трайно ползване са включени в границите на
селището.От юг , изток и запад значителни площи са посочени като земеделска земя с
право на промяна на предназначението. Очакванията са при реализиране на новата
връзка с автомагистрала Тракия при гр. Кермен да се появи инвестиционен интерес към
райноа. Тези предвиждания са и в съответствие с препоръки, изразени на общественото
обсъждане на Предварителния проект.
8.2.6. с. Бяла
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151536 от 16.10.1989г.
Има изградена живописна улична мрежа. Преобладаващата част от
застрояването е реализирана. Не са изградени спортната зона и обслужващата я сграда.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата Бяла е вторичен
център.Районът е подходящ за развитие на селски туризъм. През селото преминават и
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туристически маршрути.ОУП предвижда нарастване на жилищната територия в
югоизточна и югозападна посока, разширение на производствената зона в западна
посока. Резерв за развитие при наличие на инвестиционен интерес е земеделската земя
с право на промяна на предназначението от североизток, покрай пътя за с. Въглен.
Всички територии в непосредствена близост, които имат начин на трайно ползване
като жилищни, производствени и обществено обслужващи дейности са включени в
границите на селището.
8.2.7. с. Въглен
• Действащ план - ПУП , одобрен с Реш.812 от 28.01.2010г.
Има живописна улична мрежа и голям брой незастроени имоти. Подробният
устройствен план е един от най- новите в общината.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в
територията, обслужвана от с. Бяла.Селото е с малка територия и още по- малко
население /77ж. по данни от 2015г/. Към момента липсва необходимост от нови
урбанизирани терени. В ОУП е предвидено разширение на жилищната зона по две
причини. На първо място селото е с отлични дадености като природна среда , но без
перспективи за икономическо развитие към момента. Предвиденото разширение на
урбанизираната територия може да бъде стимул за инвестиционна активност в
изграждане на база за селски и еко туризъм. Втората причина за предвиденото
разширение е постигането на компактна територия на населеното място.
8.2.8. с. Гавраилово
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-154175 от 14.03.2001г.
Има изградена улична мрежа. Преобладаващата част от застрояването е
реализирана. Планът е актуален. Необходимо е да се прецизира границата от
североизток. Има действащо спортно игрище извън селото в западна посока.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Гавраилово е опорно
селище. Има работещо основно училище и много производствени терени от юг и в
близост до гарата, повечето от които се ползват.ОУП предвижда окрупняване на
производствените терени около гарата,както и две разширения на жилищната зона от
запад и от югоизток. Имоти по периферията на селото от север, които са жилищни и
производствени според начина на трайно ползване са включени в границите на
селището. В границите на селището е включен и действащия спортен терен.
8.2.9. с. Гергевец
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №606 от
01.08.1984г. Вкл. в регул. кв.36 и 37 №РД-15-351 от 14.05.2002г.
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Селото има правилна улична мрежа, съгласно действащия план. Някои от
улиците по периферията на селото не са изградени. Там има и незастроени
имоти.Повечето благоустройствени мероприятия, предвидени в плана като улично
озеленяване, благоустрояване в центъра, две градинки и спортно игрище в
североизточния край не са реализирани.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Гергевец е в групата
на главния център Сливен. Близостта до града е благоприятна за развитие на
населеното място. Има необходимост от разширение на жилищната територия за
нуждите на ромското население. Проекта предлага това разширение в северна посока.
Съществуващ терен с начин на трайно ползване за жилищни нужди от север също е
включен в границите на селището. Производствената зона от изток е включена в
границите на селището. Предвидено е разширение на гробищния терен.
8.2.10. с. Глуфишево
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №1052 от
15.11.1985г.
Селото има правилна улична мрежа, съгласно действащия план. Някои от
улиците по периферията не са изградени , съответно и имотите покрай тях не са
застроени. Не са реализирани терените за спорт в североизточния край.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Глуфишево е в
групата с опорно селище в Крушаре, където има основно училище. Селото е близо
също така до гр. Кермен и гр. Сливен и може да ползва обществено обслужване и в тези
центрове. Има необходимост от разширение на жилищната територия за нуждите на
ромското население. Проекта предлага това разширение в южна посока. Гробищния
парк е добре ситуиран в източна посока. ОУП предвижда неговото разширение.
Стопанския двор от север се запазва като предимно производствена територия.
8.2.11. с. Глушник
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151462 от 30.07.1991г.
Селото има правилна улична мрежа, съгласно действащия план. Има
неизградени улици по периферията с незастроени имоти покрай тях. Не са реализирани
обществените сгради в центъра и спортната зона южно от центъра. Препоръчително е
да се актуализира плана в неизградената централна част като се запази общественото
предназначение на по- голямата част от имотите.
• Предвиждания на ОУП
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Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Глушник
е в
групата с опорни селища в Блатец и Драгоданово, където има основни училища. Има
необходимост от разширение на жилищната територия за нуждите на ромското
население. Проектът предлага това разширение в южна, западна и североизточна
посока. ОУП предвижда разширение на гробищния парк. Селото има добри
перспективи с близостта си до Сливен. При необходимост урбанизираната територия
може да се увеличи с терени от югозапад , посочени в ОУП като земеделска земя с
право на промяна на предназначението. Съществуващите производствени и складови
територии са включени в границите на населеното място, а гробищния парк се
разширява съгласно проекта. Терен от юг в новите греници на селището е предвиден за
рекултивация и последващо урбанизиране.
8.2.12. с. Голямо Чочовени
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-15819 от 18.05.1993г
Селото е разположено на южен склон покрай съществуващо дере. Обществените
сгради в центъра са изградени. Има и реализирано , макар и преди много време
благоустрояване около тях. Голяма част от планираните улици не са изградени ,
съответно и имотите покрай тях не са застроени. Не е реализирана спортната зона в
южната част.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Голямо Чочовени е
в групата с опорни селища в Селиминово и Гавраилово, където има основни училища.
Няма необходимост от разширение на жилищната територия. Има достатъчно резерви в
границите на селото. ОУП предвижда разширение на гробищния парк. Територията на
бившия стопански двор е посочена като самостоятелна производствена територия .
8.2.13. с.Горно Александрово
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151381 от 29.09.1988г.
Уличната мрежа не е изцяло изградена. В по- стръмната северна част много от
улиците не са прокарани и имотите не са застроени. Има предвидени с плана няколко
големи терена за обществени зелени площи, които са свободни , но не са
благоустроени.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , Горно
Александрово е в групата с опорни селища в Драгоданово и Блатец, където има
основни училища. Селището има резерви в съществуващите граници, поради което се
предвиждат само несъществени разширения на жилищната територия по периферията.
При наличие на инвестиционен интерес може да се окрупни територията с разширение
на югоизток до пътя, където терените получават статут на земеделска земя с право на
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промяна на предназначението. Стопанския двор се запазва като предимно
производствена зона в границите на селището, а гробищния парк се разширява.
8.2.14. с.Градско
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151727 от 04.10.1991г.
В северната част на селото повечето улици са изградени и имотите са застроени.
В южната част има много празни имоти и нереализирани улици.През центъра на селото
в посока изток запад е проектирана въжена линия, която не е изградена.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в
територията, обслужвана от с. Бяла. Към момента липсва необходимост от нови
урбанизирани терени, тъй като има достатъчно свободни в съществуващите граници. В
ОУП е се запазват двата стопански двора като предимно производствени зони. Малки
по площ терени в периферията с жилищен начин на трайно ползване са включени в
границите на селището.
8.2.15. с.Драгоданово
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151382 от 29.09.1988г.
Изградена е по- голяма част от проектираната улична мрежа и обществените
сгради в центъра. По периферията има някои неизградени улици и незастроени имоти.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , Драгоданово е
опорно селище. Има действащо основно училище.Необходимо е малко разширение на
жилищната територия за ромското население, което е предложено от изток. Има две
възможности за окрупняване на територията , посочени в ОУП като земеделски земи с
право на промяна на предназначението. Стопанския двор от север получава статут на
предимно производствена зона.На рекултивация подлежи терен на бившо сметище
южно от селото. Терени с начин на трайно ползване за спорт и за жилища са включени
в границите на селището.
8.2.16. с. Жельо войвода
• Действащ план –ПУП –, одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151975 от 27.12.1988г. кв.Лулица-изв.регул. №РД-15-556 от 05.07.1996г.
Едно от най- големите села в общината. Преобладаващата част от уличната
мрежа и застрояването е реализирана. Изключение правят спортните терени и терените
за озеленяване. Планът е предвиждал извън регулационните граници от север , от изток
и от юг обходни пътища, които не са изградени.
• Предвиждания на ОУП
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Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата Жельо войвода е
самостоятелно опорно селище. Изградената в близост връзка с автомагистрала Тракия
при Кабиле е предимство за населеното място. Допълнителен тласък за развитие може
да получи и с реализацията на предвидения в ОУП природен и археологически парк „
Долината на Тунджа”, за който селото се явява отправна точка. Идващите от
магистралата туристи имат възможност да ползват проектирания в ОУП веломаршрут
по долината на реката в комбинация с ЖП транспорт – спирки Селиминово и Жельо
войвода. Реализацията на предвидения в ОУП крайречен парк е още едно от
предложенията на ОУП насочено към ревитализиране на населеното място.
Предвидени в ОУП са също така разширение на жилищната зона на запад,
разширение на производствените терени главно при подхода от магистралата и при
ЖП гарата, както и обходен път от запад , който скъсява преминаването между
идващия от автомагистралата общински път JAM 2110 и общинския път SLV1069 към
Сливен през с. Камен.
Жилищни терени с приети ПУП и такива с начин на трайно ползване за
жилищни функции са включени в границите на селището.
8.2.17. с. Зайчари
• Действащ план –ПУП – План за регулация , одобрен със заповед /решение за
одобряване №2449 от 20.12.1964г. -ПР
По-малко от една трета от територията е застроена. Има изградена само една
главна улица.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата е в групата на
вторичен център Стара река.Намира се в изключително красива природна среда. Има
запазени дървени възрожденски къщи и интересна джамия ( по- късно училище) с
дървена конструкция) Подходящо е за планински, селски , еко туризъм. Могат да се
изградят вили, бази за детски лагери и др. В границите на селото има достатъчно
свободни терени за подобни инвестиции, поради което с ОУП не се предвиждат
допълнителни. Стопанския двор на изток от селото се запазва като предимно
производствен . Терени с приети ПУП и такива с начин на трайно ползване за жилищни
функции са включени в границите на селището.
8.2.18. с. Злати войвода
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване Реш. на
ОбС 288 от 31.07.2008г.
Има изградена улична мрежа, център с обществени сгради и застрояване с
жилищни сгради в големи / над 1дка/имоти с правилни граници.Почти всички имоти са
застроени.
• Предвиждания на ОУП
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Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата Злати войвода е
опорно селище. ОУП предвижда разширение / окрупняване / на жилищните територии
в източна посока , където границата между урбанизираната и земеделската територия е
много неправилна, както и разширение на жилищната територия с около един квартал
от запад. Резерв за развитие на промишлената зона при наличие на инвестиционен
интерес е земеделската земя с право на промяна на предназначението покрай
второкласния път II66 Е773.
8.2.19. с. Изгрев
• Действащ план –ПУП –, одобрен със заповед /решение за одобряване Реш.на
ОбС 754 от 26.11.2009г.
Селото има издължена линеарна „ Т” образна структура. Застрояването е
концентрирано по двете взаимно перпендикулярни главни улици.Действащия план
осигурява достъп с тупикови улици и до останалите , разположени на втора линия
имоти. Тупиците не са реализирани.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата е в групата на
вторичен център Стара река.Намира се в изключително красива природна среда.
Подходящо е за планински, селски , еко туризъм. Могат да се изградят вили, бази за
детски лагери и др. В границите на селото има достатъчно свободни терени за подобни
инвестиции, поради което с ОУП не се предвиждат допълнителни. Стопанския двор на
изток от селото се запазва като предимно производствена територия . Терени с приети
ПУП и такива с начин на трайно ползване за жилищни функции са включени в
границите на селището.
8.2.20. с. Ичера
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване Реш.на
ОбС 975 от 12.08.2010г.
Планът съхранява характерната за селото неправилна улична мрежа.Голяма част
от улиците са изградени с трайна каменна настилка – калдаръм, а имотите са оградени
към улицата с красиви каменни дувари. Почти всички имоти са застроени. Много от
сградите са паметници на културата. Има много възстановени и нови къщи, в които
собствениците се стараят да запазят възрожденския характер на архитектурата.
• Предвиждания на ОУП
Селото не е включено в групите на пространствено – йерархичната мрежа на
общината поради голямата отдалеченост не само от по- централните , но от всички
други населени места. В него няма действащо училище, то е повече с туристическа
насоченост и много малко население. Приоритетно за селото е съхраняването на
градоустройствената структура , на многобройните сгради , паметници на културата и
недопускането на строителство, което нарушава неговите качества. Поради наличие на
инвестиционен интерес има приети ПУП за жилищни и курортни функции. За да се
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подкрепи развитието на селището ОУП предлага усвояване на нови територии в три
насоки. На първо място вилна зона в североизточна посока. На второ място зона за
спорт и атракции извън селото от изток в равнинната част до реката. За да се развие
като туристическа дестинация мястото се нуждае и от допълнителни атракции извън
това, което може да предложи една няколко часова разходка по красивите улици. На
трето място малко разширение на съществуващата предимно – производствена зона
покрай реката и пътя в западна посока, за да се стимулира и развитие на
производство.Подходящи за застрояване терени в близката околност на селището са
посочени като земеделска земя с право на промяна на предназначението. При
последващ интерес към урбанизиране на тези територии е препоръчително да се
развиват спортни и развлекателни дейности в тези територии.
8.2.21. с. Калояново
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №606 от
01.08.1984г.
Съгласно действащия план структурата на уличната мрежа е строго ортогонална
и реализирана в преобладавашата си част. Центърът е добре ситуиран, но площта на
терените за обществено обслужване и озеленяване е твърде голяма и повечето
предвидени сгради и благоустройствени мероприятия не са осъществени. По диагонал
през цялата територия преминава напоителен канал , който е частично скрит под земята
, но възпрепятства застрояването в имотите през които преминава. Добре е да се
потърси подходящо предназначение за част от терените в центъра и съответно да се
направи актуализация на плана. Преминаването на напоителния канал през територията
на селото трябва да се регламентира съобразно действащото законодателство.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата селото се обслужва
от . главния център Сливен. Близостта до него дава добра перспектива за развитие.ОУП
предвижда разширение / окрупняване / на жилищните територии в северна посока ,
както и в югоизточна посока, които са необходими на нарастващото ромско население
в селото.Стопанския терен получава статут на предимно производствена зона в
проекта. Предвидено е разширение на гробищния парк.Територията между гробищния
парк и жилищната зона е предвидена като производствена.
8.2.22. с. Камен
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151918 от 19.12.1988г.
Разположено е на равен терен с широки улици и големи имоти.
Преобладаващата част от планираните улици, обществения център и жилищното
застрояване е реализирано.
• Предвиждания на ОУП
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Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата селото се обслужва
от . главния център Сливен. Близостта до него дава добра перспектива за развитие.ОУП
предвижда разширение на жилищните територии в североизточна посока , които са
необходими на нарастващото ромско население в селото. Новата граница на селото
обхваща и някои терени по периферията с жилищен начин на трайно ползване.Площта
на стопанските терени е достатъчна. Те получават статут на предимно производствена
зона в проекта. Разширява се гробищния парк. Спортният терен от юг е включен в
границите на селището.
8.2.23. гр. Кермен
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-15928 от 11.10.1994г.
Кермен е много малък град / пета категория съгласно йерархията на градовeтe в
Националната концепция за пространствено развитие/. Населението му е близо до това
на големите села. Преобладаващата част от планираните улици, центъра , жилищното
застрояване и производствените терени са реализирани. През града от юг преминава жп
линия с гара, а от изток третокласен път III-6601, който пресича жп линията с надлез.
Наблизо преминава и Автомагистрала Тракия , с която града няма връзка.Цялостна
актуализация на плана ще се наложи при реализиране на предвидената в ОУПО нова
връзка с автомагистрала Тракия при Кермен и последваща необходимост от нови
урбанизирани територии.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата градът е вторичен
център. Неговото местоположение , добрите пътни връзки с близките села и гр. Сливен
, както и наличието на ЖП гара са предпоставка за развитието му като вторичен
общински център. ОУП предвижда неговото целенасочено ревитализиране, което ще
бъде подпомогнато в най- голяма степен от реализиране на заложената в плана връзка
с автомагистрала Тракия.В съответствие с тези перспективи ОУП предвижда
нарастване на жилищните територии на север и нарастване на производствените
терени в западна , южна и източна посока. Разширява се и гробищния парк.
8.2.24. с. Ковачите
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване Реш. на
ОбС 288 от 31.07.2008г.
Има изградена улична мрежа, център с обществени сгради и застрояване с
жилищни сгради в големи / над 1дка/имоти с правилни граници.Почти всички имоти са
застроени, има изпълнено благоустрояване в центъра.С приетия през 2008г план са
включени терени по периферията от всички страни в границите на селото.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата Ковачите е опорно
селище. Незначителни като площ територии по периферията, които имат жилищен
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начин на трайно ползване са включени в селищните граници. Всички производствени
терени се включват в селищните граници. При наличие на инвестиционен интерес е
целесъобразно да се окрупни производствената зона от север, поради което в
настоящия проект тя е предвидена за земеделската земя с право на промяна на
предназначението.
8.2.25. с. Крушаре
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151635 от 05.11.1993г.
Едно от най- големите села.Има изградена улична мрежа, център с обществени
сгради и застрояване с жилищни сгради в големи / над 1дка/имоти с правилни
граници.Има незастроени имоти и квартали по периферията на селото. Изцяло е
реализирано предвиденото в плана застрояване в ромския квартал.Не е реализиран
спортния терен и обслужващата сграда към него.Цялостна актуализация на плана ще се
наложи с оглед предвижданията на ОУП, описани в следващата точка.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата Крушаре е опорно
селище. То е единственото село , разположено по направление на пътя към Ямбол и
основната връзка на град Сливен с автомагистрала Тракия. В Националната концепция
за пространствено развитие трасето Сливен – Ямбол е определено като второстепенна
урбанизационна ос от национално значение и ос, по която се очаква развитие на
агломерационни връзки между двете общини.В съответствие с тази принципна
директива ОУП предвижда допълнителни производствени терени в близост до пътя ,
както и възможност за промяна на предназначението на земеделската земя от двете му
страни по цялото разстояние между магистралата и гр. Сливен. Самият път II 53 се
разширява от двулентов на четирилентов . Неговото натоварване и към момента е
голямо, а в перспектива ще нараства. Изместване на трасето извън населеното място не
е целесъобразно, поради което ще се наложи актуализация на застроителния план и
предвиждане на преминаване на различни нива на пътя и пешеходците , за да се
свържат западната част от селището с промишлените територии и ромския квартал от
изток. Разширение на жилищната зона се предвижда на две места в северна посока.
Едното от разширенията е необходимо за квартала с ромско население.
Крушаре е и едно от селата, които са съседни на р.Тунджа и на предвидения в
ОУП природен и археологически парк „ Долината на Тунджа”. През селото преминава
трасето на веломаршрута ,предвиден по течението на реката, а в югозападния край е
предвиден крайречен парк и Курортна зона Ок2 / къмпинг/.
8.2.26. с. Малко Чочовени
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №1318 от
19.12.1983г. Стоп.двор-кв.38 РД-15-1407 от 20.12.2002г
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Селото е разположено на южен склон покрай съществуващо дере. Обществените
сгради в центъра са изградени. Има и реализирано , макар и преди много време
благоустрояване около тях. Част от планираните улици в периферията не са изградени ,
съответно и имотите покрай тях не са застроени.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Малко Чочовени е в
групата с опорни селища в Селиминово и Гавраилово, където има основни училища..
Перспективно е като място за постоянно обитаване , в голяма близост да гр. Сливен и в
много красива природна среда . ОУП предвижда разширение на жилищната територия
и на гробищния парк. Терени с начин на трайно ползване като жилищни и
производствени са включени в селищните граници.
8.2.27. с. Мечкарево
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване Реш.на ОбС
490 от 17.03.2009г.
Селото е разположено на равен терен с правилна улична мрежа и големи / над
1дка/имоти, повечето от които застроени.В дворовете има много оранжерии за
производство на зеленчуци.Широка улица с две платна и озеленяване с ширина от 20м
по средата преминава през селото и свързва реката от север със спортен терен и
обслужваща сграда от юг, които не са изградени.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Мечкарево е в
групата селища , обслужвани от главния център Сливен. Негови предимства са
близостта до града и близостта до един от най- красивите участъци от долината на
Тунджа. Предвидената в ОУП велоалея преминава покрай селото, където са
планирани терени за крайречен парк и курортна зона Ок2 / къмпинг/ . ОУП не
предвижда разширение на жилищната зона, но при необходимост такова може да се
направи в отредените терени за земеделска земя с право на промяна на
предназначението. Терени с начин на трайно ползване като производство и складове са
включени в селищните граници. Разширява се гробищния парк.
8.2.28. с. Младово
• Действащ план ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151361 от 21.09.1989г.
Има изградена правилна
улична мрежа
и големи /над 1дка/ имоти.
Предвиденото изграждане на център с няколко обществени сгради не е релизирано .
Съществуват и незастроени жилищни имоти.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в
територията обслужвана от гр. Кермен. Предвидено е разширение на на юг със
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жилищна, спортна ,производстевна и смесена многофункционална зона. Стопанският
двор получава статут на предимно производствена зона в границите на селището.
Подкрепа за съживяваване и развитие на населеното място е предвидената нова връзка
с автомагистрала Тракия при гр. Кермен. Резерв за бъдещо развитие на селото е
окрупняване на границите с добавяне на терените , посочени в плана като земеделска
земя с право на промяна на предназначението.
8.2.29. с. Николаево
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151919 от 19.12.1988г.
Има изградена правилна улична мрежа с големи /над 1дка/ имоти. Големи
площи за озеленяване и благоустрояване са предвидени покрай главната улица, като от
тях частично са реализирани само тези в центъра. Спортният терен в северозападния
край на селото не е благоустроен, но съществува и се ползва по предназначение. По
периферията от изток има неизградени улици и незастроени имоти.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в
територията обслужвана от гр. Кермен. Предвидената връзка с автомагистрала Тракия
при Кермен ще увеличи натоварването на третокласния път III - 6601 , поради което
ОУП предвижда обходно преминаване покрай с. Николаево от запад.Стопанските
дворове получават статут на предимно производствена зона. Резерв за бъдещо развитие
на селото е окрупняване на границите с добавяне на терените , посочени в плана като
земеделска земя с право на промяна на предназначението.Разширява се терена на
гробищния парк.
8.2.30. с.Новачево
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-15723 от 09.08.1994г
Преобладаващата част от уличната мрежа и застрояване са реализирани.
Незастроени терени има в североизточната част.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в
територията, обслужвана от с. Бяла. От югоизток има много подходящи за застрояване
терени, които са предвидени за разширение на жилищната зона. Запазва се предимно
производствено предназначение на двата стопански двора като този от юг се разширява
до пътя.Терени с начин на трайно ползване като парк, жилищни и такива с приети
ПУП са включени в границите на селището.Разширява се терена на гробищния
парк.Предвиден е терен за крайселищен парк от запад.
8.2.31. с. Панаретовци
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• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №522 от
20.07.1984г.
Има изградена улична мрежа с големи /над 1дка/ имоти. През селото преминава
общински път , а покрай него дере с оформено корито и втора улица , успоредно на
него. Покрай пътя има съществуващи , както и новопредвидени обществени сгради и
благоустрояване, които не са реализирани. По периферията от изток има неизградени
улици и незастроени имоти, не е изпълнена и спортната зона.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в
територията обслужвана от с. Крушаре. Има възможност да се обслужва и от гр.
Сливен или гр. Кермен, тъй като отдалечеността и от трите центъра е почти еднаква.
Стопанския двор получава статут на предимно производствена зона. Разширяват се
жилищните терени с цел постигане на по- компактна форма на урбанизираната
територия. Разширява се терена на гробищния парк. Съществуващите стопански терени
са включени в селищните граници като производствена зона. Спортната зона, която е
предвидена в застроителния план се включва в селищните граници, получава статут на
терен за спорт и атракции, което дава възможност да се реализира при осигуряване на
инвестиции.
8.2.32. с. Раково
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №1317 от
19.12.1983г.
Около половината от територията на селото е неизградена. В действащия план са
предвидени много терени за жилищни сгради, както и вилно селище със спортни
терени, които не са реализирани. По- голямата част от застрояването е около главната
улица.
• Предвиждания на ОУП
Селото е много отдалечено от общинския център, както и от вторичния център
Стара река, където може да се осигури обществено обслужване. Поради това в
концепцията на ОУП то следва да се развива повече като място за туризъм.Намира се в
изключително красива природна среда. Подходящо е за планински, селски , еко
туризъм. Могат да се изградят вили, бази за детски лагери и др. В границите на селото
има свободни терени за подобни инвестиции. ОУП предвижда и малки разширения.
Територии с начин на трайно ползване като жилищни , производствени и паркови се
включват в границите на селището .
8.2.33. с. Самуилово
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-15813 от 17.04.1990г.
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Селото е разположено на равен терен с правилна улична мрежа и има издължена
форма в посока север юг. Общински път към Сливен преминава през центъра по цялата
дължина на селището. Покрай него има парк с красиви големи дървета. Нов терен с
обществени сгради и спортни игрища е проектиран от източната страна на пътя и
парка, но не е реализиран . Има неизградени улици по периферията от запад, където и
имотите не са застроени. Изцяло е застроен квартала с ромско население от
североизток, като има и сгради, които са построени извън регулационната граница в
земеделската земя. Спортния терен от югозапад съществува и се ползва по
предназначение, въпреки че към него няма реализирана обслужваща сграда.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната схема на ОУП Самуилово е в групата
селища , обслужвани от главния център Сливен. Негови предимства са близостта до
града и близостта до река Тунджа. Предвидената в ОУП велоалея преминава покрай
селото, където са планирани терени за крайречен парк , който включва и
съществуващата писта за картинг . ОУП предвижда разширение на жилищната зона,
както и терени за земеделска земя с право на промяна на предназначението. Разширява
се гробищния парк. Проектиран е обходен път от изток, който е заложен и в приетия
застроителен план. Обходът е необходим за преминаващите тежкотоварни автомобили
от близката кариера.Стопанския двор се включва в границите на селището, като
Предимно производствена територия.
8.2.34. с. Селиминово
• Действащ план -ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №250 от
25.04.1979г. Вкл. в регул кв.20,38,39 и 40 - №РД-15-583 от 16.03.1990г.
Има изградена улична мрежа. Преобладаващата част от застрояването в
жилищните квартали е реализирана. Има изграден обществен център и планиран парк
от северната страна на преминаващия общински път, който не е благоустроен. В
източната част има голям квартал с ромско население, който е напълно застроен , има и
постройки извън регулационните граници. Има действащо спортно игрище в
югоизточната част.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Селиминово е
опорно селище. Има работещо основно училище и производствени терени от запад в
близост до пътя, повечето от които се ползват.ОУП предвижда разширения на
жилищната зона от север и от изток. Терени, с начин на трайно ползване като
жилищни, производствени и спортни са включени в границите на селището.Предвижда
се и разширение на гробищния парк.
8.2.35. с. Скобелево
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №114 от
24.02.1987г.
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Има изградена правилна
улична мрежа
и големи /над 1дка/ имоти.
Предвиденото благоустрояване на центъра и нови обществени сгради не са
реализирани . Предвиден е и голям терен за озеленяване в центъра на северната част на
територията , който не е реализиран. Съществуват и незастроени жилищни имоти по
периферията от изток.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата , попада в
територията обслужвана от гр. Кермен. Има териториални резерви за нови жилища в
съществуващите регулационни граници, поради което не се предвижда разширение,
освен малък по площ терен от юг, който е с жилищен начин на трайно ползване.
Подкрепа за съживяваване и развитие на населеното място е предвидената нова връзка
с автомагистрала Тракия при гр. Кермен. При осъществяване на тази връзка е възможно
да изникне необходимост от нови производствени или складови терени, поради което в
ОУП са предвидени значителни нови терени за производство, както и земеделски земи
с право на промяна на предназначението. Тези предвиждания са в съответствие с
препоръките, изразени на общественото обсъждане на Предварителния проект.
8.2.36. с. Сотиря
• Действащ план - ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване Реш.на
ОбС №858 от 30.04.2003г.
Селото е разположено на южен и югозападен склон от двете страни на дере. В
западната част на селото по периферията има неизградени улици и незастроени имоти.
В източната част, където живее много ромско население всички имоти са застроени, а
някои от тях са презастроени. Има и сгради извън регулационните граници.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на проекта Сотиря е в групата
селища , обслужвани от главния център Сливен. Негово предимство е близостта до
града и разположението в красива природна среда. ОУП предвижда разширение на
жилищната зона, както и нови вилни устройствени зони главно в посока Сливен.
Производствени и територии са включени в селищните граници . Разширява се
гробищния парк. Резерв за разширение на вилните и жилищни зони са териториите на
север , посочени като земеделска земя с право на промяна на предназначението.
8.2.37. с. Средорек
• Действащ план –ПУП – План за регулация , одобрен със заповед /решение за
одобряване №67 от 09.01.1964г. - ПР
Над половината от територията не е застроена. Към селото има и няколко
махали с по-две три къщи, които са трудно достъпни.
• Предвиждания на ОУП
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Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата е в групата на
вторичен център Стара река.Намира се в изключително красива природна среда. Има
запазени стари къщи с дървена конструкция и кирпич, които не са паметници на
културата, но могат да бъдат ремонтирани и да се ползват като вили от наследници или
нови собственици, които ценят природата и естествените материали, с които са
изградени.Подходящо е за планински, селски , еко туризъм. Могат да се изградят вили,
бази за детски лагери и др. В границите на селото има свободни терени за подобни
инвестиции, ОУП предвижда и допълнителни в северна посока. Стопанския двор на
изток от селото се запазва като предимно производствен терен.
8.2.38. с. Стара река
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №1070 от
28.11.1986г. Стоп.двор РД-15-36 от 16.01.1995г.
Селото е с голяма територия , но е силно засегнато от тенденция за намаляване
на населението. Предвидените в плана от 1995г нови жилищни и обществени сгради не
са реализирани. Има и неизградени улици.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата е предвидено като
вторичен център, където е съсредоточено обслужване / образование, здравеопазване ,
култура/ за намиращите се в близост малки села и махали.Намира се в изключително
красива природна среда. Има запазени възрожденски къщи с дървена конструкция и
кирпич. За съжаление повечето от тях не се поддържат или възстановяват.Подходящо
е за планински, селски , еко туризъм, съществува и производствена дейност / фабрика
за паркет/.ОУП предвижда целенасочено ревитализиране на населеното място като
вторичен център. Терени с начин на трайно ползване или с влезли в сила ПУП за
озеленяване, жилища, спорт и производство са включени в селищните граници .
Предвиждат се и нови.
8.2.39. с. Старо село
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №669 от
18.07.1985г.
Селото е с компактна форма и изградена в преобладаващата си част улична
мрежа.По периферията има неизградени улици и незастроени имоти. Предвидените в
плана от 1985г нови обществени сгради и спортна зона не са реализирани.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в групата с
обслужване / образование, здравеопазване , култура/ в опорните селища Злати войвода
и Ковачите. ОУП предвижда незначително разширение на жилищната територия/ с цел
оползотворяване на планираната в ПУП улична мрежа/, както и зона за спорт и
атракции на мястото на предвидената в ПУП, но нереализирана спортна зона. В
съседство с тази зона има проучена , но неекспонирана могила. В интерес на
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населеното място е този паметник да бъде експониран и достъпен за посещение. С
оглед на тази идея територията около могилата получава статут на земеделска земя с
право на промяна на предназначението. Предвидено е разширение на гробищния парк.
Терени с начин на трайно ползване като за производство, складове, обслужване и
жилища са включени в селищните граници.Предвиждат се и нови.
8.2.40. с. Струпец
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №742 от
2.12.1981г. Вкл. в регул.кв.№№20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36 и 37 РД-151822 от 15.10.1992г.
Селото е разположено на североизточен склон на Сърнена гора между две дерета
и около мястото на техния водослив в долината. Предвидените в плана улици по
периферията и нови жилищни сгради не са реализирани.По периферията има
неизградени улици и незастроени имоти. Предвидените в плана от 1985г нови
обществени сгради и спортна зона не са реализирани.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в групата с
обслужване / образование, здравеопазване , култура/ в опорните селища Селиминово и
Гавраилово. Предимство на селото е неговото разположение в красива природна среда,
заобиколено от планински възвишения и едновременно с това голямата близост до р.
Тунджа. В северния край на селото преминава туристическия и веломаршрут
проектиран в ОУП. Стопанския двор се запазва като предимно производствена зона.
Терени с жилищен начин на трайно ползване са включени в границите на
селището.Предвидено е разширение на гробищния парк.
8.2.41. с. Тополчане
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №156 от
27.12.1984г. Допълване кв.9,55,71,72,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 №РД-15-332
от 12.05.2000г.- /допълване/и РД-15-557 от 02.08.2001г.-ПУП
Едно от най- големите села с нарастващо население. Разположено е на равен
терен , в голяма близост до гр. Сливен. Предвидените в плана терени за обществено
обслужване в центъра не са големи , но са достатъчни. Не са изградени част от
проектираните в плана улици по периферията на селото.Повечето нови жилищни
сгради по плана от 1984г са изградени, включително тези в квартала с ромско
население.Не е реализирана спортната зона.Не са изградени проектираните и одобрени
през 2000 и 2001г. квартали с жилищно застрояване.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в групата с
обслужване / образование, здравеопазване , култура/ в главния център Сливен.
Предимство на селото е неговата голяма близост до гр. Сливен, както и наличието на
функционираща производствена зона в бившия стопански двор.ОУП предвижда
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незначително нарастване на жилищната зона северно от ромския квартал / върху
терени, които вече са застроени с незаконни постройки. Двете неизградени жилищни
зони, одобрени с плановете от 2000 и 2001г са достатъчен резерв за ново жилищно
строителство в перспективния период на ОУП. Предвижда се разширение на
гробищния парк и запазване на Стопанския двор като предимно производствена зона.
8.2.42. с. Трапоклово
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №667 от
19.10.1987г. Стоп.двор-изв.регул. №РД-15-1505 от 30.06.1999г.
Селото е с компактна форма и правилна улична мрежа. Действащия план
предвижда подобрения на плана в центъра и доизграждане на улици по периферията.
Предвижданията не са реализирани. Има незастроени терени в южната част на селото.
Не е изградена спортната зона.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в групата с
обслужване / образование, здравеопазване , култура/ в опорните центрове Драгоданово
и Блатец. Предвижда се възможност за добавяне на територия от запад и от изток при
необходимост- в плана е посочена като земеделска земя с право на промяна на
предназначението. Запазва се Стопанския двор като предимно производствена
зона.Терени с жилищен начин на трайно ползване от юг са включени в селищните
граници.
8.2.43. с. Чинтулово
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151537 от 16.10.1989г. Вкл. в регул. кв. №№ 6, 32, 33, 34, 35 №РД-15-584 от
16.03.1990г.
Селото е разположено в полите на Стара планина , върху терен с лек наклон и
южно изложение. В план има компактна форма, с почти напълно изградена улична
мрежа и застрояване. Не е изградена и благоустроена спортната зона, но теренът се
ползва по предназначение.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в групата с
обслужване / образование, здравеопазване , култура/ в главния център Сливен.
Предимство на селото е голямата близост до общинския център.Предвиждат се
разширения на жилищната територия от запад и разширение на гробищния парк, както
и терен за земеделска земя с право на промяна на предназначението от юг до пътя.
Част от удвоената като вилна територия площ от североизток се включва в границите
на селището като жилищна зона.Запазва се
Стопанския двор като предимно
производствена и складова зона.
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8.2.44. с. Чокоба
• Действащ план –ПУП , одобрен със заповед /решение за одобряване №РД-151467 от 25.04.1990г.
С плана е предвидено благоустрояване на центъра и корекции в уличната мрежа,
около него, които не са реализирани.Спортния терен не е изграден. Има незастроени
имоти, нереализирани улици по периферията и дори един незастроен квартал.
• Предвиждания на ОУП
Съгласно пространствено –йерархичната мрежа на селищата попада в групата с
обслужване / образование, здравеопазване , култура/ в опорния център с.
Крушаре.Предвиждат се разширение на гробищния парк, както и терен за земеделска
земя с право на промяна на предназначението от северозток. Запазва се Стопанския
двор като предимно производствена зона.Предвижда се изграждане на общински път
към с. Хаджидимитрово по трасето на съществуващ полски път.
8.2.45. Сливенски минерални бани е балнеолечебен курорт от национално
значение , обявен с РМС № 89 от 1967 г. За курорта е разработен ПУП,
който е актуален.ОУП запазва границите на курорта, определени с
Подробния устройствен план и неговия статут на Курортна зона.
8.2.46. Местността Карандила е планински курорт от местно значение ,
обявена със Заповед № 2620 на МНЗСГ (ДВ, бр. 54 от 1963 г.)За курорта
няма разработен актуален градоустройствен план и такъв следва да се
разработи при спазване на определената с ОУП зона за курортни дейности.
8.2.47. В местността Даулите има изградена ски писта с влек, както и селище с
вили и обслужващи пистата сгради. ОУП определя за пистата зона спорт и
атракции и курортна зона за територия около терените с вили и почивни
станции.. За обектите следва да се разработи Подробен устройствен план
при спазване на зададените в ОУП изисквания.
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9. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ЛАНДШАФТ
Един от преоритетите в общинската визия за развитие на Община Сливен е
повишаване качеството на селищната среда. Пряка връзка с тази насока има
благоустрояването на населените места и зелената система като цяло.
От друга страна, по-мащабната и пълноценно развитата зелената система, дава
пряко отражение на качеството на живот на населението-отдиха, релаксацията,
здравето и работоспособността.
В тази връзка, целта на ОУПО по отношение на зелената система е създаване на
единен зелен организъм, органично вписан в градоустройствените параметри на
населените места на цялата Община, който от една страна да задоволява нуждите от
краткотраен и дълготраен отдих и рекреация за жителите и гостите на общината, от
друга, да подобри екологичните характеристики на селищата, както и да естетизира
облика на средата.
Целите Планът осъществява чрез:
-Запазване на природните ресурси на съществуващата зелена система
-Развитие и доизграждане
-Мерки за опазване и съхранение за Зелената система, чрез въвеждане на
режими на ползване и упарвление
-Установяване на допустимите, допълващи отдиха в зелената среда дейности, в
законови и нормативни рамки, осигуряващи достатъчен по мащаби рекреативен
потенциал.
Паркове и градини в населените места
По отношение на местата за широко обществено ползване, каквито са
обществените паркове, градини и уличното озеленяване в населените места на
Общината, се препоръчва провеждане на реконструкция на съществуващите такива,
съгасно, нарочно изготвени проекти за паркоустрояване и благоустрояване. В тях от
една страна да се акцентира на реконструкция и доизграждане на съшествувашите
вегетативните елементи - дървета, храсти, тревна покривка, съгласно експертна оценка
на растителносттта, от друга на благоустрояване на средата, чрез съвременни
композиционни решения, обновени настилки и нови паркови елементи - детски и
спортни съоръжения, паркова мебел и други елементти на градския дизайн, отчитайки
духа на мястото.
За парк "Хамам баир", Община Сливен е възложила работно проектиране за
реконструкция и благоустрояване на парка, по влязъл в сила ПУП от 2014 , което ще
обогати с нови функции и атракции зоната - амфитеатър, кътове за отдих и спорт.
Развитието на зелената система на град Сливен трябва да следва насоките на
ОУП на града, Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
града, приета с Решение на Общински съвет, както и ИПГВР на град Сливен и
благоустройствените и паркоустройствени обекти включени в него.
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ПП "Побитите камъни"
Многообразната Структура на собствеността и териториалното й разположение
не е ограничител за регламентиране начина на устройство на отделните функционални
зони на парка. С оглед съхранение и опазване на природната среда на парк "Побитите
камъни" се налагат режими и изисквания за стопанисване и ползване съгласно ЗЗТ, с
оглед съхранение и опазване на природната среда на парка.
Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в Защитени
територии са длъжни да спазват режимите установени със ЗЗТа, със заповедта за
обявяване на ЗТ и плана за управлението и. Това налага изискването за спешна реакция,
съгласно законоустановения ред, за приключване процедурата за изработване и
приемане на план на управление на ПП.
Така ще се даде възможност за контролирано разгръщане на инвестиционната
инициатива за развитие на Парка, като голямо притегателно място за отдих и туризъм,
не само за местното население, но и за гостите на града от страната и чужбина.

Предвиждания на ОУП за нови паркови територии:

Горното Поречие на Тунджа – перспективна туристическа зона в ОУПО
Сливен
Планът използва големия природообразуващ потенциал на река Тунджа,
минаваща през няколко селища на Община Сливен. Тя е най-значимата природна
даденост в равнинната територия на общината. Близо до нея са разположени селата
Струпец, Мечкарево, Самуилово, Крушаре и Желю войвода, които сега са и обърнали
гръб. Няколко главни пътища пресичат реката и дават възможност само за кратки
погледи към нейното красиво поречие. Няма крайречен път който да предложи
дълготраен контакт с пейзажа на Тунджа.
Детайлното проучване на поречието на реката, в разработвания ОУПО показва,
че по него може да се изгради крайбрежна туристическа вело и пешеходна алея, като
се използват главно съществуващи пътища и мостове. В проекта се предвидени
крайбрежни паркове, разположени непосредствено до
Мечкарево, Самуилово,
Крушаре и Желю Войвода. Те ще свържат селата с поречието на реката.
Трябва да подчертаем, че трасирането на вело алеята е съобразено с границите
на заливаемите терени край реката.
Парковете са с режим на устройствена зона Извън селищен парк" - Зсп и се
устройват съгласно разпоредбите на чл. 32 от Наредба № 7/2003 г. на МРРБ, на база
цялостен план /чл. 50 от Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове/, при съобразяване с природозащитните режими,
въведени със заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените зони по
ЗБР, в които попадат.
Други паркови зони:
Терени за извънселищни паркове са предвидени и около град Кермен.
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Планът предвижда нови терени за спорт и атракции и до с. Ичера за
обслужване на предвидените нови Вилни зони, както и в селата Старо село,
Панаретовци и Младово.

Горските територии.
Режим на стопанисване и лесоустройствени мероприятия:
Управлението, опазването и използването на горите се съобразява с утвърдените
Лесоустройствени планове на Държавно горско стопанство “Сливен” и ДГС "Стара
река", плановете за управление на съответните защитени територии и зони, както и с
предвижданията на плана, при спазване на всички предвидени мерки за защита на
горите, съгласно закона за Горите и подзаконовите нормативни актове.
В ОУПО Сливен са отразени горите, в съответствие с преобладаващите им
функции, съгл. чл.5 от Закона за Горите:
1. защитни;
2. специални;
3. стопански.
Към категорията "Специални гори" спадат горските територии в обхвата на
Защитените територии, съгласно Закона за защитените територии, както и тези в
обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. зони за
защита по Директивата за птиците и по Директивата за хабитатите .
-ПЛАНЪТ не предвижда промяна на предназначението на горски територии и
ползването им за други нужди
-Тяхното управление, опазване и използване се съобразява с плановете за
управление на съответните защитени територии и зони. В границите на тези гори не се
допуска извършването на строителство, с изключение на елементи от техническата
инфраструктура и хидротехнически съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии (§1, т. 25 от Допълнителни разпоредби на Закона
за горите). В тях се препоръчва очертаване на екомаршрути и изграждане на
архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма
-Лесоустройствените мероприятия, които се провеждат в Специалните гори са
насочени основно към поддържане и възстановяване на дървостоите, биологичното
разнообразие, към засилване на естетическите, рекреационни и защитни функции.
-В границите на защитените местности и зони се забранява извеждането на сечи,
освен санитарни и отгледни, с интензивност до 15%, провеждане на минногеоложки и
други дейности, с които се изменя естествения облик на ландшафта.
-Забранени за паша са горските територии със специални функции и тези с
предвидени възобновителни мероприятия
-Горските разсадници, семепроизводствени насаждения и географски култури
да се организират така, че да осигурят максимално производство на семена с високо
качество и запазване на генетичния фонд;
Защитни гори
Към тях спадат изолационните пояси и гори за почвоукрепване и борба с
ерозията. Предвид извършването на незаконни сечи покрай пътищата, основно за огрев,
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-Интезивността на сечта на насаждения с ширина 15-20м., покрай поречията на
реки и др. водни течения с постоянен воден дебит, се свежда до минимум, с оглед
запазване на оптимални санитарно-охранителни функции.
Стопански гори – за дървопроизводство, чието стопанисване е насочено към
устойчиво производство на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно
лесоустройствените планове.
Мероприятия за опазване на горските територии:
-Ускорено естествено и изкуствено възобновяване на гората чрез правилно
извеждане на възобновителните сечи;
-Разрохкване под склопа за подпомагане на естественото възобновяване през
семеносни години;
-Залесяване на невъзобновени сечнозрели насаждения след извеждане на гола
сеч;
-Регулиране състава на дървостоите чрез извеждане на отгледни сечи;
-Подобряване състава и производителността на нископродуктивните насаждения
-Залесяване за увеличаване пълнотата на изредените култури;
-Залесяване на голи дървопроизводителни площи и други.
-Редовни лесопаталогични изследвания
-Редовни лесозащитни мероприятия, като предимство се дава на механичните и
биологични средства пред химическите
-Редовно и навременно извеждане на заложените сечи
-Своевременно извозване на отпадналата естествено, или при сеч маса
-Ограждане на новосъздадените култури
-Преоритет да се даде на естественото възобновяване на горите
Заключение:
-Всички горски територии независимо от категорията в която попадат се
определят като такива, чието предназначение не може да бъде променяно /чл.45, ал.2,
т.5 от Наредба №7/.
-ОУПО определя горите като "Зони за защита от урбанизация", на основание и
по смисъла на чл. 12 от Закона за горите.
-Горите, върху земеделските територии, собственост на Община Сливен, които
съгл. чл.83, ал.1 от ЗГ са придобили характеристика на гора, след 1.март 1991г, по
желание на собственика могат да се стопанисват като земеделски земи.
-В горските територии, определени за развитие на ловното стопанство, да се
създават условия за развъждане и подходяща жизнена среда за дивеча, за да се
достигнат оптималните му запаси
-Ловностопанските мероприятия да се извършват съгласно предвижданията на
плановете за Ловностопанска дейност. Проектираните противопожарни прегради да се
използват и като коридори за придвижване. Пашата на домашни животни е забранена в
държавните ловностопански райони - дивечовъдните участъци (чл. 124 ал. 6 от ЗГ), а
тази на дивеча не застрашава структурата и възобновителните процеси на
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местообитанията. В дивечовите ниви само при необходимост да се позват естествени
торове.

Терени за Озеленяване за ограничено ползване, със специфично
предназначение, допълващи зелената система
Гробищни паркове
ПЛАНЪТ предвижда разширение, респ. определяне на нови терени на
гробищните паркове на селата. Нови територии за гробищни паркове се предвиждат
към селата Селиминово, Гергевец, Божевци, Новачево, Въглен ,Сотиря, Глущник,
Горно Александрово, Драгоданово, Блатец, Тополчане, Чинтулово, Малко Чочоени,
Голямо Чочовени, с, Бинкос, Струпец, Злати войвода, Старо село, КавачитеМечкарево,
Самуилово, Камен, Панаретовци, Младово, Николаево, Глуфишево, Чокоба, Скобелево,
Биково и гр. Кермен.
Разширенията на площите е за сметка на терени общинска или частна
собственост Гробищните паркове се разполагат и устройват в съответствие с Наредба
№ 2/2011 на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и
погребването и пренасянето на покойници (Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011 г.).
Край тях трябва да се изградят защитни озеленени пояси с ширина минимум 2530 м. Конкретното определяне на площадката се основава на предхождащи теренни
проучвания за доказване пригодността по отношение нивото на подпочвените води и
риска от тяхното замърсяване, пригодността на почвата, включително за озеленяване и
пр.
Изолационно озеленяване край пътища
Планът предвижда доразвиване на крайпътното озеленяване по пътищата от
общинската и републиканска пътна мрежа, със защитни и изолационни функции, за
осигуряване на екологичен комфорт между населените места и производствените зони.
Планът предвижда зони за защитно, крайпътно озеленване на крайселищните
пътни артерии в посока изток запад, за защита от северните ветрове и снегонавявания,
както и
При прокарване на нови пътни трасета и реконструкция на съществуващи,
крайпътното озеленяване са осъществява при спазване на следните принципи:
-Изграждане на крайпътно озеленяване, при пътни участъци в посока
изток запад, за защита от северните ветрове и снегонавявания,
-Премахват се всички дървета, които представляват опасност за
движението.
-Премахва се растителността от вътрешните страни на кривите, където
остава само ниска покривка-тревна.
-Растителността, извън зоната на пътя се допълва с нова с оглед на
околния пейзаж.
-При изграждане на новото и допълване на старото озеленяване да се
спазват всички изисквания на естетиката и техническите нужди, като място намират
предимно горскодървесни видове, типични за месторастенето.
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Предвид ограничаване на ПТП, /съгл. Статистически данни десет на сто от
загиналите при ПТП са вследствие на удар в крайпътно дърво/, да се работи в две
направлениия:
-поставяне на предпазни огради
-реконструкция на съществуващи дървета, чрез отдалечаване от
настилката и разреждане по дължина на пътя
При проектиране и изпълнение на ново крайпътно озеленяване, нормативното
разстояние между линията на динамичен габарит и насаждения в размер от 3м. съгл.
Чл.84, ал.1 от Норми за проектиране на пътища, следва да се увеличи.
Насажденията се стопанисват и поддържат като част от зелената система на
съответното населено място. Проектирането и изпълнението на крайпътното
озеленяване да става при спазване разпоредбите на Закона за пътищата.
Такова защитно озеленяване е предвидно и към терена за разширение на
гробищен парк на гр. Сливен..
Устройство на нарушените територии Тсм
На техническа и биологическа рекултивация подлежат:
- всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, както и
площите на всички кариери след приключване на експлоатацията им;
- строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на
строителството);
- срутища и други земи с нарушен почвен профил;
- сметищата (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за отпадъци,
Терените за рекултивация в с. Крушаре, с. Самуилово -2 се устройстват като
озеленени площи .
Рекултивация за последващо ползване като земеделска земя –публична
собственост се предвижда за с. Бинкос, с. Селиминово,с. Малко Чочовени -2бр., с.
Тополчане, с. Калояново, с. Глушник, с. Трапоклово, с. Горно Александрово, с.
Драгоданово, с. Блатец-3, с. Тополчане, с. Злати войвода, с. Ковачите, с. Панаретовци,
с. Камен, с. Бозаджии.
ЛАНДШАФТ
Ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне
От природногеографска гледна точка, територията на община Сливен заема
части от различни природногеографски области - Стара планина, Средногорие,
Задбалкански котловини. Според ландшафтно-екологичното райониране на България,
общината попада частично в Старопланинската, Среднобългарската и ГорнотракийскоТунджанската ландшафтна област.
Извън тези общоприети типове ландшафти, отчитайки Ландшафта като
съвкупност от природни компоненти, придаващи характерен облик на средата, както и
специфични характеристики на пространства повлияни от антропогеантропогенно
въздействие, на територията на общината, Извън тези общоприети типове ландшафти
можем да разграничим няколко характерни типа, съз значимост:
1. Планински, горски ландшафт
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2. Речен ландшафт
3. Равнинен ландшафт
4. Урбанизиран ландшафт- ландшафт на населените места
Речен ландшафт "Тунджа"
Целта на плана е запазване характерния облик на природния ландшафт и
осигуряване на условия за управление и контрол върху процеса на антропогенизиране.
Речните ландшафти са естествени "зелени коридори", осигуряваши непрекъснатост на
зелените и природните ареали, увеличаващи възможностите за активна аерация;
естествени връзки за локални миграции на животински видове, както и оптимална пешеходна достъпност .
Планът предвижда опазване на водните течения и деретата, чрез запазване на
физическите им структури, както и вегетативната изграденост по протежение на
водните течения. При нарушени участъци от антропогенно въздействие и естествени
деструктивни процеси, следва да се провеждат мероприятия за възстановяване, а
именно:
-Подобряването на речната морфология, в пряка връзка с възстановяване и
опазване на естествената крайречна растителност
-Подобряване на естетичният облик и хабитатната структура, чрез насочени
грижи към преобладаващото присъствие на естествените видове бялата топола, бялата
върба, дръжкоцветния дъб, бряста и ограничаване разпространението на инвазивните
видове- Acer negundo, Amorpha fruticosa, и ограничаване на залесяването с
интродуцирани видове.
-Преустановяване на добива на инертни материали в най-силно засегнатите
участъци и мероприятия по рекултивация на щетите.
- Създаване на нови и укрепване на съществуващите буферна ивица от
естествена растителност (върби и бели тополи) между речните брегове и
селскостопанските площи.
-Изграждане на Екологична мрежа с локален характер. Тя би следвало да
включва съществуващите Защитени територии като “сърцевинни зони”, а
“екологичните коридори” могат да бъдат изградени по поречието на р. Тунджа и някой
нейни притоци.
- Периодично почистване на речните корита и от паднали дървета и наноси
Устройствени и строителни действия, засягащи водните течения, водните площи
и непосредствените им крайбрежия се процедират при стриктно спазване на
законоустановените процедури
на компетентните органи - РИОСВ, Басейнова
дирекция и се съобразяват с Плана за управление на речните басейни

Горски ландшафт
По отношение на горските ландшафти внимание заслужават оформянията на
окрайнините на горите и ландшафтно-устройственото третиране на пътищата,
преминаващи през и покрай горски участъци.
75

-запазване в максимална степен на естествения облик на горските ландшафти,
при оформяне на покрайните участъци, чрез внасяне на подходящите естестени за
мястото растителни видове, в произволно групиране, следвайки конфигурацията на
терена.
-Създаване на акценти от растителни видове в определени панорамни участъци
по трасетата на пътищата, изградени с естествени видове в контрастни на общия фон
цветове /есенно обагрени листа, красив цъфтеж, хабитус и т.н./
Ландшафт на населените места
-Съхраняване характера на селищните ландшафти се осигурява чрез въвеждане
на подходящи правила и нормативи за застрояване на урбанизираните територии, така
също и със специфични правила, по отношение начина на застрояване, характерен стил
и визия, типични, характерни за мястото строителни материали и т.н.

10. ПЪТНА МРЕЖА

10.1.
Пътна мрежа
10.1.1. Републиканска пътна мрежа

Община Сливен е важен транспортен център за страната. След изграждане на
ГКПП Лесово – Хамзабейли, автомагистрала „Тракия”, обновен терминал на летище
Бургас и пристанище Бургас нейната значимост в транспортен план се засилва. Най –
голямо значение за интегриране в европейската пътна мрежа има автомагистрала
„Тракия”. Важно за бъдещото развитие на общината е изграждането, на нейна
територия, на нова връзка с автомагистралата, която ще доведе до по – къси
транспортни връзки и икономическо развитие на прилежащите територии. Тази
стратегия за развитие на общината е залегнала в: „Стратегия за развитие на област
Сливен 2014 -2020 ”, „Концепция за пространствено развитие на община Сливен за
периода 2014 – 2025”, „Задание за изработване на проект за ОУП на община Сливен”.
В настоящия момент връзката на община Сливен с автомагистрала „Тракия” се
осъществява чрез пътен възел „Ямбол-запад” на км 276+488, при пресичането и с път
ІІ-53. Съседните пътни възли са: пътен възел „Нова Загора” на км 240+000 и пътен
възел „Ямбол-изток” на км 290+510. Разстоянието между пътен възел „Ямбол-запад” и
пътен възел „Нова Загора” е 36.50 км. Проектанският колектив предлага между тези два
пътни възела да се изгради нов пътен възел „Полудетелина”, в близост до гр.Кермен,
при пресичането на автомагистралата с път ІІІ-6601 на км 261+426. Разстоянието между
новия пътен възел и съседните пътни възли е 15.06 км с пътен възел „Ямбол-запад”и
21.43 км с пътен възел „Нова Загора”. Новият пътен възел ще намали разстоянието до
град Сливен от и за посока София с около десет километра.
Републиканската пътна мрежа осигурява добри транспортни връзки на
територията на община Сливен. Основно инвестициите следва да се насочат към
реконструкция и рехабилитация на участъците, при които пътната настилка е в лошо
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състояние, като участъка между с. Бозаджии и с. Безмер на път ІІІ-555.
Предлага се уширение до четирилентов на най-натоварения републикански път в
общината, път ІІ-53. Посоката Сливен - Ямбол е една от основните урбанистични оси за
развитие в общината. Пътят акумулира основна част от транспортното движение
между общините Сливен и Ямбол. Дава връзка с регионалното депо за битови
отпадъци за общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа.
Предвиденото прогнозно максимално натоварване от 17260 Е леки коли/ден е
значително и е основание за предложеното разширение.
С оглед активизиране на свлачищни процеси в планинската част на общината
следва да се картотекират свлачищата по пътната мрежа и да се извършат геозащитни
мероприятия. В момента се извършват дейности за стабилизиране на републикански
път ІІ-53 „Елена – Сливен - Ямбол” при км 107+200 и път ІІІ-488 „Път ІІ-48 – Градец Сливен” от км 25+430 до км 25+520
10.1.2. Общинска пътна мрежа
Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без
осигурен транспортен достъп. Основно инвестициите следва да се насочат към
реконструкция и рехабилитация на съществуващата пътна инфраструктура, която не е в
добро състояние. За поддържането на тази пътна мрежа община Сливен разполага с
актуален план от 2016г. От всичките 42 пътя 23 са предвидени за текущ ремонт.
Дължината им е 178.20 км или 55.45% от пътната мрежа. Предвидените средства са
малко над 19 млн. лв. Пътищата нуждаещи се от рехабилитация са общо девет:
SLV1068, SLV1069, SLV1083, SLV2081, SLV2087, JAM2110, SLV3072, SLV3080 и
SLV3084. Дължината им е 74.20 км или 23.10%. За тях са планувани 10.5 мил.лв.
Четири пътя, SLV2070, SLV2071, SLV3064, SLV3066, с дължина от 31.70 км /9.86%/ са
за основен ремонт. Индикативната цена е около 4 млн. лв. По два пътя, SLV3067 и
SLV3092, се предвижда реконструкция. Дължината им е 12.60 км или 3.92 % и цената
е 1.8 млн. лв. Един път SLV3091 е за авариен ремонт. Той е с дължина от 9.50 км или
2.96%. Път VTR1078 с дължина от 3.00 км или 0,93 % е изоставен и неподдържан. За
него са предвидени 45 хил.лв. за проектиране.
Следва да се обележи, че предвидените за поддържане на Общинската пътна
мрежа, около 36 млн. лв., трябва да се осигурят в близките години. Не трябва да се
забравя, че всяко забавяне на ремонтни и поддържащи дейности по мрежата, води до
прогресивно нарастване на стойността за нейнота поддържане.
В проекта е предвидено изграждане на нови общински пътища във вилните зони
и зоната около летището. Тези нови пътни връзки са залегнали в действащия ОУП на
гр.Сливен.
Предвижда се изграждане на обходен път на с. Самуилово от източна посока, на
с.Жельо Войвода покрай новопредвидената жилищна зона от запад и на с. Николаево
от западна посока за изнасяне на транзитния поток и тежкотоварния трафик от
централната част на населените места.
Проектът предлага изграждане на нови пътища мужду с.Биково – с. Питово и с.
Чокоба – с. Хаджи Димитрово по трасета на съществуващи полски пътища.
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10.2.
Железопътен транспорт
Железопътният транспорт е основен елемент от националната транспортна
система и неговото развитие в посока интеграция с европейските транспортни системи
оказва влияние върху цялостното развитие на икономиката. През последните години
Европейската Комисия е много активна в усилията си да преструктурира Европейския
железопътен пазар и да засили позицията на железниците спрямо другите видове
транспорт. Железопътният транспорт притежава някои безспорни предимства:
- екологично по-чист транспорт
- многократно по–безопасен транспорт
- по–евтин транспорт
- транспорт с по–висока енергийна ефективност
Инвестициите от европейските фондове трябва да бъдат насочени към коридора
от основната Трансевропейската транспортна мрежа / TEN-T / – направление в което
попадат и ж.п. линиите в община Сливен.
През 2017г. ще стартира обновяването на системите на телекомуникации,
сигнализация и гарови централизации в гарите по VІІІ главна жп линия.
10.3.
Въздушен транспорт
Град Сливен може да получи важно стратегическо място на картата на България,
ако летище „Бършен” бъде отворено. Предвижданията на ОУП на гр Сливен е то да се
използва за нуждите на града. Една от функциите му е осъществяване на карго полети.
Затова се предвижда изграждане на железопътна връзка между гара Сливен и летището.
В зоната на летището се създава нов логистичен център, който ще спомогне за
ефективно развитие на направлението към Ямбол. Тази зона е оформена като
перспективно направление за развитие, поради близостта на магистралата и
създаването на обща урбанистична полоса “Сливен-Ямбол” – делова, транспортна,
производствена, складова, търговска. Намирането на коцесионер, който да възобнови
дейността на летището следва да е сред приоритетите на общината.
10.4.
Транспортно обслужване
Населението в община Сливене е обслужено посредством пътен и железопътен
транспорт. Транспортната схема на град Сливен осигурява добро транспортно
обслужване в града. Не така стои въпросът с обслужване на населените места в
общината. Проведената анкета поставя въпроси към Общинската транспортна схема,
които основно са насочени към по-добри връзки с общинския център, липса на
постоянен транспорт до някои населени места и обновяване на автобусния парк.
Препоръчваме на община Сливен да преразгледа Общинската транспортна схема, след
като се запознае основно с анкетата.
Към Общинската транспортна схема могат да се направят някои препоръки:
• Да се потърси възможност за включване към Общинската транспортна схема на
населените места от северната, планинска част на общината.
• Да се включат селата Ковачите и Младово към Общинската транспортна схема
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• Някои от курсовете по линия Сливен –Калояново – Глушник – Блатец –
Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово да включват и с. Тополчане, което
ще осигури директна връзка на това голямо село / 3279 жители / с останалите населени
места по линията.
• Да се помисли за нова автобусна линия Сливен – Тополчане / 3279 жители / Калояново / 745 жители / - Жельо войвода / 2500 жители / - Камен / 1330 жители / ,
която би дала пряка връзка между тези населени места.
• Автобусната линия Сливен – Старо село от сезонна да стане целогодишна.

11. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА В. К. ИНФРАСТРУКТУРА
11.1.

БАЗА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Съгласно Регионалните генерални планове (РГП) за водоснабдяване и
канализация – Източен регион, Община Сливен попада в обхвата на обособена
територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. Регионалният генерален
план за „ВиК – Сливен“ е одобрен и действащ документ към момента на разработване
на настоящия общ устройствен план. Той се явява източник на по-голямата част от
информацията използвана в настоящия план.
През настоящата година Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) сключи договори за изготвяне на Регионални
прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии обслужвани от ВиК
операторите. В момента РПИП са в процес на разработване като се очаква те да бъдат
готови и одобрени през 2019г..
При изготвянето на идейни проекти за селища, квартали, местности и
устойствени зони, параметрирането на ВиК мрежа и съоръженията към нея да се
определя на базата на заложените в РПИП параметри, а ако последните не са одобрени
още, то да се спазва предвиденото в РГП.
11.1.1. Регионален генерален план (РГП)
Целта на РГП е да представи в дългосрочен план мерки за постигане на
съответствие с Националната стратегия за околна среда и Националната стратегия за
управление и развитие на водния сектор. Чрез регионалния генерален план за
водоснабдителните и канализационни системи се идентифицират инвестиционните
нужди за изпълнението на българското законодателство и европейските директиви в
областта на водоснабдяването и отвеждането и пречистването на отпадъчни води.
Основните задачи на плана са:
• осигуряване на съответствие с европейското екологично законодателство
в рамките на приетите срокове;
• осигуряване на ефективно използване на водните ресурси, при
съобразяване с изискванията за опазване на околната среда;
• идентифициране на основните инвестиции във водния сектор въз основа
на анализ на настоящата ситуация, брой население и бъдещи
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демографски тенденции, както и оценка на несъответствията и
необходимите мерки за постигане на съответствие с националните и
европейските стандарти и регулации, са идентифицирани основните
инвестиции във водния сектор;
• определяне
на
краткосрочни,
средносрочни
и
дългосрочни
инвестиционни програми;
• създаване на основа за изготвяне на прединвестиционни проучвания за
отделни инвестиционни проекти.
11.1.2. Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП)
Предметът и основната цел на РПИП е разработване на техническа и
икономическа документация за регионални ВиК проекти, които включват подготовка и
изготвяне на прединвестиционни проучвания, Формуляри за кандидатстване за
европейско финансиране за агломерации над 10 000 е.ж. в съответствие с чл. 101 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
(Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и
приложения и идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура и прилежащите към нея
съоръжения за агломерации над 10 000 е.ж. за обособените територии, обслужвани от
ВиК операторите.
С разработването на РПИП ще се анализират техническите и икономическите
нужди от инвестиции на регионално ниво, ще се предложат технико-икономически
ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран
район и които да допринесат за постигане на съответствие с европейското и
национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и
пречистването на отпадъчни води и опазване на водите. С подобряването на
инвестиционното планиране и управление на ВиК отрасъла, ще бъде осигурена
ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на
ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието
на водните ресурси” на ОПОС 2014-2020 г.
Специфичните цели на РПИП са както следва:
 Събиране и анализ на данни, включително анализ на регионалните
генерални планове за ВиК за обособените територии, обслужвани от ВиК
операторите и наличната информация за проектна готовност по
агломерации;
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 Определяне на мерки за постигане на съответствие с европейското и
българското законодателство в областта на питейните води, отвеждането
и пречистването на отпадъчни води, изменението на климата и др.;
 Прединвестиционни проучвания;
 Подготвени, попълнени и одобрени Формуляри за кандидатстване за
европейско финансиране за агломерациите над 10 000 е.ж.;
 Комплексни

проекти

за

инвестиционна

инициатива

за

ВиК

инфраструктура и прилежащите към нея съоръжения за агломерациите
над 10 000 е.ж. (без ПСПВ и ПСОВ).
11.2.

ПРОГНОЗА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Настоящата прогноза за развитието на водоснабдителната инфраструктура в
Община Сливен е базирана на действащия към момента РГП. След влизане в сила на
РПИП, следва да се спазва предвиденото в него.
Водоснабдяването в област Сливен се осъществява от повърхностни и от
подземни водоизточници. Доставяната питейна вода за гр. Сливен не се пречиства
поради факта, че ПСПВ е незавършена (спряно строителство през 2009 г.). Водата,
доставяна от речните водохващания за с. Ичера, преминава през пречиствателни
съоръжения (бързи филтри), които работят ефективно. Всички води, доставяни до
консуматорите, се обеззаразяват чрез хлорни препарати - автоматично, с дозаторни
помпи или ръчно.
За всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да
бъде проведена процедура по учредяване на санитарно-охранителна зона във връзка с
разпоредбите на Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди.
Довеждащите магистрални водопроводи са изграждани основно в периода 19601987 г., като са използвани етернитови и стоманени тръби, които вече са физически
остарели към днешна дата. Не е по - различно състоянието и в населените места,
където мрежата също е от етернитови и стоманени тръби, сградните водопроводни
отклонения са от поцинковани тръби и повечето са с изтекъл експлоатационен срок.
Съгласно РГП консумацията на вода на жител на ден е около 73л/ж на ден, което
е под средното за страната. Загубите варират от 72% до 86 %, което е изключително
високо и е над средното за страната.
Проблемите по осигуряване на услугите за водоснабдяването са обобщени и са:
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•
•
•
•

Сезонен режим за водоснабдяване на част от населените места;
Недостатъчно пречистване на питейните води от яз. „Асеновец” – за
водоснабдяването на гр. Сливен;
Загуби на вода по външни и вътрешни мрежи;
Аварии по довеждащите водопроводи и вътрешно разпределителната мрежа.

За решаването на тези проблеми с цел осигуряване на нормално водоснабдяване
на населението с достатъчно количество и добро качество на водата за питейни нужди
и съответно вода за промишлеността е необходимо да се проведат следните
мероприятия, включващи изработване на проекти и последващи строителни дейности
за:
• реконструкция/рехабилитация и/или изграждане на водоизточници (осигуряване
нормален достъп до водоизточниците);
• доизграждане на ПСПВ на гр. Сливен
• реконструкция/подмяна на водоснабдителните помпени станции – сграден фонд (за
бункерни помпени станции, централни помпени станции) и подмяна на
оборудването (подмяна на помпените агрегати с цел постигане на добра енергийна
ефективност);
• обновяване/монтиране на съвременни измервателни уреди (разходомери и /или
водомери) по възможност с дистанционно отчитане и контрол на подаваните
количества вода при водоизточниците, след напорните водоеми и/или на вход
населено място и, разбира се, при крайния потребител, съответно поддръжка на
цялото водомерно стопанство съгласно изискванията на закона;
• реконструкция /подмяна на магистралните довеждащи водопроводи (съобразяване с
новите условия относно собствеността на земята, осигуряване на необходимите
сервитути и пътища за достъп до водоизточниците, ПС, НР и други съоръжения по
трасетата);
• изготвяне на актуални данни към подземните кадастри на населените места;
въвеждане на ГИС системи за работа – ясна и достъпна информация за налични
съоръжения, отразяване на ремонти и инвестиционни дейности;
• обследване и саниране на водните и сухите камери на резервоарите (и/или на целите
резервоари);
• изграждане на цялостна съвременна диспечерска система за наблюдение, контрол и
управление на водоснабдителните групи и системи ( в момента съществуват такива
на отделни групи, главно по-големите).

Възможности за развитие
В РГП са разгледани възможностите за развитие на водоснабдителните системи
в Община Сливен. Те са обобщени, както следва:
 Основна водоснабдителна система за гр. Сливен
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Град Сливен се водоснабдява от повърхностен водоизточник (яз.”Асеновец”) без
изградена ПСПВ и подземни водоизточници ВС „Тунджа“, ВС „ Мечкарево и ВС
„Гергевец“. Нито един от гореспоменатите водоизточници не може самостоятелно да
осигури необходимите водни количества за гр. Сливен. Поради тази причина се
препоръчва доизграждането на ПСПВ гр. Сливен с всички съпътстващи я съоръжения и
водопроводи от язовира и към града, като при реконстукцията на водопровода от
яз.Асеновец се предвижда и паралелна подмяна на напорният водопровод от каптаж
„Асеновец“. Като допълнително водоснабдяване за града са предвидени, като първи
етап, реконструкцията на всички помпени станции и шахтови кладенци, както и
реконструкция на всички водопроводи от ВС „Тунджа” и като втори етап
реконструкция на водопроводи от ВС „Мечкарево“ и ВС „Гергевец“ с цел повишаване
енергийната ефективност, осигуряване на надеждност на системата, намаляване на и
осигуряването на устойчиво развитие.
 Основна водоснабдителна система за с. Тополчане
Разгледани са две възможни алтернативи за водоснабдяване на с. Тополчане.
Алтернатива 1 включва реконструкция на основната водоснабдителна система за
с.Тополчане от дренаж „Върбица“. Алтернатива 2 предлага водоснабдяване на селото
от гр. Сливен.
 Основна водоснабдителна система за с. Сотиря
Разгледани са две възможни алтернативи за водоснабдяване на с. Сотиря.
Алтернатива 1 включва реконструкция на основната водоснабдителна система за с.
Тополчане от дренаж „Вриза“. Алтернатива 2 включва водоснабдяване на селото от гр.
Сливен.
 Основна водоснабдителна система за с. Камен
Основен водоизточник за с. Камен са два тръбни кладенеца и дренаж с ПС. За
последните три години се наблюдава съдържание на нитрати над нормата във
водоснабдителна система на селото. Разгледани са две възможни алтернативи за
водоснабдяване на с. Камен. Алтернатива 1 включва реконструкция на основната
водоснабдителна система от ПС „Камен“, което включва и пречиствателна станция за
отстраняване на нитрати по метода на обратна осмоза и/или йонообмен. Алтернатива 2
предлага водоснабдяването на селото от ВС „Гергевец“.
 Основна водоснабдителна система за с. Ковачите
Основен водоизточник за с. Ковачите са четири

тръбни кладенеца и един
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шахтов с ПС. За последните години се наблюдава съдържание на нитрати над нормата
във водоснабдителната система на селото. Разгледани са три възможни алтернативи за
водоснабдяване на с. Ковачите. Алтернатива 1 включва реконструкция на основната
водоснабдителна система от ПС „Ковачите“, което изиксква и инсталирането на
съоръжение за отстраняване на нитрати по метода на обратна осмоза и/или йонообмен.
Алтернатива 2 предлага водоснабдяването на селото от ВС „Мечкарево“.
 Основна водоснабдителна система за с. Глуфишево
Основен водоизточник за с. Глуфишево са три тръбни кладенеца с ПС. За
последните години се наблюдава съдържание на нитрати над нормата във
водоснабдителната система на селото. Разгледани са три възможни алтернативи за
водоснабдяване на с. Глуфишево. Алтернатива 1 включва водоснабдяването на селото
от ВС „Кермен“. Алтернатива 2 предлага водоснабдяването на селото от ВС
„Гергевец“ . Алтернатива 3 изисква реконструкция на основната водоснабдителна
система от ПС „Глуфишево“, което включва и пречиствателна станция за отстраняване
на нитрати по метода на обратна осмоза и/или йонообмен.
 Основна водоснабдителна система за с. Чокоба
Основен водоизточник за с. Чокоба е шахтов кладенец с ПС. За последните три
години се наблюдава съдържание на нитрати над нормата във водоснабдителна система
на селото. Разгледани са две възможни алтернативи за водоснабдяване на с.Чокоба.
Алтернатива 1 включва реконструкция на основната водоснабдителна система от ПС
„Чокоба“, което изисква и пречиствателна станция за отстраняване на нитрати по
метода на обратна осмоза и/или йонообмен. Алтернатива 2 предлага водоснабдяването
на селото от с. Глуфишево.
 Основна водоснабдителна система за с. Мечкарево
Селото се водоснабдява от ВС „Кермен“ . Разгледани са две възможни
алтернативи за водоснабдяване на с. Мечкарево. Алтернатива 1 включва реконструкция
на основната водоснабдителна система за с. Мечкарево от ВС „Кермен“. Алтернатива 2
предлага водоснабдяване на селото от ВС „Мечкарево“.
 Основна водоснабдителна система за с. Биково
Основен водоизточник за с. Биково е дренаж разположен от южната страна на
селото. За последните три години се наблюдава съдържание на нитрати над нормата
във водоснабдителна система на селото. Разгледани са две възможни алтернативи за
водоснабдяване на с. Биково. Алтернатива 1 включва реконструкция на
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съществиващата основната водоснабдителна система, което изисква и пречиствателно
съоръжение за отстраняване на нитрати по метода на обратна осмоза и/или йонообмен.
Алтернатива 2 предлага водоснабдяването на селото от напорния резервоар на
гр.Кермен, за което има и изготвен работен проект от „ВиК – Сливен“ ООД.
По-долу са представени възможности за развитие на основна водоснабдителна
система за всички останали населени места в община Сливен, за които няма
съпоставима алтернатива за развитие.
 Реконструкция на външна водоснабдителна система на с. Желю войвода;
 Реконструкция на външна водоснабдителна система за с. Крушаре;
 Реконструкция на външна водоснабдителна система за гр. Кермен;
 Реконструкция на външна водоснабдителна система за с. Селиминово от ПС
"Селиминово";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Бяла от каптажи "Хамзов
извор";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Чинтулово от ПС
"Чинтулово";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Гавраилово;
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Злати войвода от ПС
"Злати войвода";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Новачево от каптажи
"Саса дере";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с .Блатец от ПС "Блатец";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Драгоданово от ПС
"Драгоданово";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Калояново от ПС
"Калояново";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Горно Александрово;
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Младово от ВС "Кермен";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Стара Река от каптажи
"Харман бурун";
 Допълнително водоснабдяване на с. Градско от каптаж "Черните скали";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Трапоклово;
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 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Глушник от ПС
"Глушник";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Скобелево от ПС
"Скобелево";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Панаретовци от с.
Глуфишево;
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Николаево;
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с.Малко Чочовени от с.
Чинтулово;
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Струпец от ПС
"Струпец";
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Божевци;
 Реконструкция външна водоснабдителна система за с. Ичера;
 Изграждане на съоръжение за дезинфекция на питейната вода за с.Изгрев.
11.3.

ПРОГНОЗА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА

Настоящата прогноза за развитието на канализационната инфраструктура в
Община Сливен е базирана на действащия към момента РГП. След влизане в сила на
РПИП, следва да се спазва предвиденото в него.
ПСОВ – Сливен е реконструирана, модернизирана и пусната в действие през
2011 г., като извършва механично и биологично пречистване, както и отстраняване на
азот и фосфор. Отговаря на всички изисквания на Директива 91/271/ЕС и спазва
изискванията, заложени в българското законодателство, регламентирани за станция в
издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в река Асеновска.
По степен на изграденост канализационната мрежа в населените места има
значително изоставане спрямо изградеността на водоснабдителните системи.
Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС във всички агломерация с над
2000 ЕЖ трябва де се изградят съответните канализационни мрежи и ПСОВ.
За решаването на така изведените общи проблеми могат да се предложат
следните мероприятия:
• доизграждане на канализационната мрежа в гр.Сливен;
• да се изгради канализация за населените места с над 2000 ЕЖ (с.
Тополчане, с. Желю Войвода, с. Самуилово, с. Сотиря, с. Крушаре);
• изграждане на довеждащи колектори, които да събират отпадъчните води
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и да ги извеждат от населените места към бъдещи площадки за ПСОВ;
• изграждане на ПСОВ – за опазване на реките и подземните водни ресурси
от замърсяване; спазване на изискванията на българското и европейско
законодателство;
• да се изготви план за управление на утайките, генерирани от ПСОВ.
Възможности за развитие
В РГП са разгледани възможностите за развитие на канализационната система в
Община Сливен. Те са обобщени, както следва:
В РГП са разгледани възможностите за развитие на канализационната система в
Община Сливен. Те са обобщени, както следва:
 Доизграждане на канализационната мрежа на гр.Сливен;
 Изграждане на външен канализационен колектор за отвеждане на отпадъчни
води и ПСОВ за с.Тополчане;
 Изграждане на битова канализационна мрежа на с.Тополчане;
 Изграждане на външен канализационен колектор за отвеждане на отпадъчни
води от с.Сотиря до ПСОВ Тополчане и повишаване на капацитета й;
 Изграждане на битова канализационна мрежа на с.Сотиря;
 Изграждане на битова канализационна мрежа на с.Крушаре с КПС и тласкател
до ПСОВ Сливен;
 Изграждане на битова канализационна мрежа на с.Самуилово с КПС и тласкател
до ПСОВ Сливен;
 Изграждане на външен канализационен колектор за отвеждане на отпадъчни
води и ПСОВ за с.Желю войвода;
 Изграждане на битова канализационна мрежа на с.Желю войвода;
 Изграждане на външен канализационен колектор за отвеждане на отпадъчни
води и ПСОВ за СО „Сливенски минерални бани“;
 Изграждане на канализационна мрежа на СО „Сливенски минерални бани“;
 Изграждане на външен канализационен колектор за отвеждане на отпадъчни
води и ПСОВ за гр.Кермен;
 Изграждане на битова канализационна мрежа на гр.Кермен.
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12. ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
Общи положения
Газоснабдяването е съвкупност от дейностите по пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ за осигуряване на нуждите на потребителите.
Обектите и съоръженията за извършване на дейностите по пренос, съхранение
и разпределение на природен газ на територията на страната, които са свързани
помежду си, функционират в единна газотранспортна система с общ режим на работа.
Част от газотранспортната система са газопреносните и газоразпределителните мрежи.
Газопреносна мрежа е система от газопроводи с високо налягане и
съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на природен
газ до изхода на газоизмервателна станция (ГИС) или газорегулаторна станция (ГРС) /
автоматична
газорегулаторна
станция
(АГРС),
от
които
започват
газоразпределителната мрежа на града и разпределителни газопроводи на промишлени
предприятия. В АГРС / ГРС се осъществява понижаване на налягането до
необходимото равнище и автоматичното му поддържане. Извършва се очистване и
измерване на разхода на газа. В тях се монтират контролно-измервателни прибори и
автоматика за контрол и управление на параметрите на природния газ.
Газоразпределителна мрежа е местна или регионална система от газопроводи
с високо, средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на
природен газ до съответните потребители на определена с лицензия територия.
Пренасяне на природен газ се извършва по газоразпределителната мрежа от изходи на
газоизмервателни станции или от изходи на газорегулиращи станции на преносната
мрежа до газоизмервателния уред при потребителя. Газоразпределителните мрежи
осигуряват постоянното постъпване на газ до потребителя и същевременно имат всички
защити за безопасност при експлоатация и са лесни за обслужване.
Природният газ е без цвят, мирис и вкус. За лесното откриване в случай на
изтичане на газ (в инсталацията на битови или обществено-административни
потребители) на природния газ изкуствено се придава неприятен мирис. За целта към
него се прибавят смеси от вещества наречени одоранти. Съгласно Глава осма от
Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, газът трябва да бъде одориран от оператора на разпределителната мрежа.
„Газтрейд Сливен” ЕООД е получила лицензия за изграждане на
газоразпределителна
мрежа
за
потенциалните
промишлени,
общественоадминистративни и битови потребители в община Сливен.
През територията на община Сливен преминава участък от южния полупръстен
от националната газопроводна преносна система с диаметър DN 700 (28″) и с
максимално работно налягане 5,4 MPa (54 bar), както и разположеният успоредно на
него участък от транзитен газопровод (ТГ) към Република Гърция и БЮРОМ
(Република Македония) с диаметър DN 1000 (40″) и с максимално работно налягане
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5,4 MPa.
От южният полупръстен от националната газопроводна преносна система на
територията на община Сливен са изградени следните преносни газопроводни
отклонения:
- към гр. Сливен две преносни газопроводни отклонения (ГО Сливен 1 и ГО
Сливен 2) в посока север-северозапад с дължина около 7,4-7,5 km и диаметър DN 200 и
DN 150 съответно. Началото им е на югоизток от с. Гергевец, а в края им в землището
на гр. Сливен са изградени автоматични газоразпределителни станции (АГРС)
съответно АГРС „Сливен” и АГРС „Сливен 2” с общ максимален капацитет съответно
20 000 m3/h и 30 000 m3/h и изходно налягане 0,6 МРа (и за двете АГРС) за
газоснабдяване на гр. Сливен;
- към гр. Ямбол преносното газопроводно отклонение (ГО Ямбол) е в посока
югоизток-юг с дължина около 10-13 km и диаметър DN 250, като на територията на
Община Сливен дължината му е 7,2 km. Началото на отклонението е на изток от
с. Камен, а в края му е изградена АГРС „Ямбол” с максимален капацитет съответно
50 000 m3/h и изходно налягане 0,6 МРа на сегашен етап (предвидено е налягане
1,0 МРа за краен етап на газификация) за газоснабдяване на гр. Ямбол.
От оператора на газопроводната преносна система не се предвижда изграждане
на нови преносни газопроводни отклонения на територията на община Сливен.
Газификация на община Сливен
Газоснабдяването в община Сливен се осъществява от „Газтрейд Сливен”
ЕООД чрез придобита лицензия за дейност “Разпределение на природен газ” № Л-43208/16.02.2015 г. за община Сливен със срок от 27 години и лицензия за дейност
„Снабдяване с природен газ от краен снабдител” № Л-432-12/16.02.2015 г. за срок от 27
години.
Началото на газоразпределителната мрежа в гр. Сливен за газификация на
промишлени, обществено-административни и битови потребители е изходяща линия на
АГРС „Сливен” с максимално работно налягане 0,6 МРа (6 bar). От АГРС „Сливен” са
изградени стоманени разпределителни газопроводи до потребители от промишления,
обществено-административния и битовия сектор в гр. Сливен.
От АГРС “Сливен-2” е изграден самостоятелен газопровод DN300 стомана,
собственост на “Топлофикация Сливен” ЕАД, който се използва за нуждите на ТЕЦ
“Сливен”.
От АГРС „Сливен” поетапно е осъществена газификацията на оранжерии и
промишлени обекти до кв. Речица, голяма част от промишлените предприятия в Южна
промишлена зона и около ул. Новозагорско банско шосе, обществено-административни
и промишлени обекти около Асеновска река, както и административни, спортни, детски
и битови сгради в югоизточната част на града. Изградената до момента
газоразпределителна мрежа обхваща малка част от централната част на града, както и
жилищните квартали “Руски”, “Младост”, „Дружба” и „Сините камъни”. До момента
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общата дължина на изградената газоразпределителна мрежа е над 53 km заедно с
газопроводните отклонения.
Предвижданията на идейния проект за газификация на гр. Сливен са за
постепенно навлизане в кв. „Клуцохор”, кв. „Комлука”, кв. „Ново село-север”,
кв. „Ново село-юг”, кв. „Кольо Фичето”, жк „Българка” и кв. „Речица”, като
перспективите са за постепенно обхващане на целия град. Не се предвижда
проектиране и изграждане на нови междуселищни разпределителни газопроводи на
територията на община Сливен.
При доказана инвестиционна привлекателност, могат да бъдат газифицирани
чрез компресиран природен газ (КПГ) и други потенциални потребители в други
населени места на територията на общината, които са отдалечени от изградената
газоразпределителна мрежа.
Сервитути и зони за превантивна устройствена защита на газопроводите и
съоръженията към тях и правила за разполагане
При изработване на подробни устройствени планове на населените места и
селищните образувания, предвидени с ОУП, следва да се има предвид необходимите
сервитути и зоните за превантивна устройствена защита около трасетата и
съоръженията на газоснабдяването.
Сервитутите на преносните и разпределителните газопроводи и съоръженията
към тях са регламентирани в „Наредба №16 от 09 юни 2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти” и са:
•
Минимални размери на сервитутните зони за обектите за пренос на
природен газ извън урбанизираните територии:
-

от компресорни станции (КС), автоматични газорегулаторни станции
(АГРС/ГРС), сервитутът представлява участък с широчина 10 m около
външната граница на обекта;

-

от обслужваеми пунктове (ОУП) и необслужваеми усилвателни пунктове
(НУП), станции за катодна защита (СКЗ), сервитутът представлява
участък с широчина по 2 m около външната граница на обекта;

-

за преносните газопроводи и отклонения при диаметър до DN 1000,
сервитутът представлява ивици с широчина по 15 m от двете страни на
оста на газопровода (трасето на северен преносен полупръстен) и ивици с
широчина по 17,5 m от двете страни на оста на газопровода при диаметри
над DN 1000;

-

при успоредни преносни газопроводи при диаметър до DN 1000,
сервитутът представлява две външни за трасето ивици, успоредни на оста
на крайните газопроводи с широчина по 15 m и две външни за трасето
ивици с широчина по 17 m при диаметри над DN 1000.
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Съгласно „Наредба № 16/2004 год. (ДВ бр.88/2004 г., изм. и доп.) за
сервитутите на енергийните обекти” в сервитутната зона на газопроводите и
съоръженията за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ
не се допуска:
1. всякакъв вид строителство;
2. складиране на отпадъци;
3. изграждане на спортни стрелбища и военни полигони за стрелба;
4. движението на хора и добитък по откритите тръбопроводни участъци
(преходи), влизането в площадките на съоръженията и действия на трети лица върху
съоръжения на газопреносната или газоразпределителните мрежи;
5. предизвикване на вибрации и удари непосредствено над газопровода и в
непосредствена близост до площадките на спирателната арматура, филтриращите
съоръжения и въздушните преходи;
6. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) обработване (разораване) на почвата на
дълбочина по-голяма от 0,5 m в сервитутната зона на газопровода и над съоръженията
и кабелите на технологичната електронна съобщителна мрежа към него;
7. палене на огън и опожаряването на площите след прибиране на
селскостопанската продукция на разстояние до 20 m от газопровода и неговите
съоръжения и на разстояние 30 m от спирателната арматура и вентилационните и
продухвателните свещи;
8. засаждане на дървета, храсти и други трайни насаждения;
9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) засаждане на растителни видове с развита
коренова система на по-малко от 15 m от двете страни по оста на преносни и
разпределителни газопроводи и на по-малко от 3 m от двете страни на
далекосъобщителните кабели или други линейни съоръжения към газопроводите;
10. стрелба с ловно и бойно оръжие в близост и по направление на въздушните
преходи на газопровода, спирателната арматура и другите надземни съоръжения.
Сервитутите на разпределителните газопроводи и съоръженията към тях са
регламентирани в „Наредба №16 от 09 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните
обекти” и са:
• Извън урбанизираните територии:
- край разпределителните стоманени газопроводи сервитутът представлява
ивици с широчина по 4 m от двете страни на газопровода;
- край разпределителните полиетиленови газопроводи сервитутът
представлява ивици с широчина по 2 m от двете страни на газопровода;
- за разпределителните газопроводи под полски пътища и в сервитути на
общински и републикански пътища сервитутът представлява ивици с
широчина по 1 m от двете страни на газопровода при диаметри до DN 300
и ивици с широчина по 2 m от двете страни на газопровода при диаметри
от DN 300 до DN 700.
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•

В урбанизираните територии:
- при стоманени разпределителни газопроводи сервитутът представлява
ивици от двете страни на газопровода, несиметрично на оста му, с
широчина, представляваща сбор от радиуса на тръбата +1,2 m от едната
страна и радиуса на тръбата +4 m от другата страна;
- за всички останали случаи (включително и за разпределителни
полиетиленови газопроводи) – симетрични ивици от двете страни на
газопровода с широчина по 0,4 m.

Превантивните зони за устройствена защита около преносните газопроводи
и съоръженията към тях са определени съгласно „Наредба от 16.07.2004 г. за
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” (Наредба по
чл. 200, ал. 1 от ЗЕ) и „Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и ползване на обектите за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ”. Според тези наредби минималните
разстояния, на които се застрояват нови сгради, съоръжения и проводи, от оста на
съществуващи преносни газопроводи, изградени преди 16.11.2002 г. (каквито са
конкретните преносни газопроводи) се определят съгласно приложение – Таблица №2,
като:
•
за изградени преносни газопроводи и отклонения с диаметър до DN300
(≤DN300) (колона 2) - се определят ивици с ширина по 100 m от двете страни на
газопровода – отнася се за ГО Сливен 1, ГО Сливен 2 и ГО Ямбол;
•
за изградени преносни газопроводи и отклонения с диаметър от DN600
до DN700 (колона 4) - се определят ивици с ширина по 200 m от двете страни на
газопровода – отнася се за участъка от преносния газопровод от южния полупръстен;
•
за изградени преносни газопроводи и отклонения с диаметър от DN800 до
DN1000 (колона 5) - се определят ивици с ширина по 250 m от двете страни на
газопровода – отнася се за участъка от транзитния газопровод (ТГ).
При наслагване на две или повече нормативно определени ограничения, следва да се
прилага по-тежкото – т.е. „Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и
нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ” е с по-висок приоритет от „Наредба №16 от
09 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти”.
В случаите, когато се променя предназначението на имот, или група имоти, с цел
формиране на селищно образувание или включване в строителните граници на
селищно образувание, разстоянието от имота или групата имоти от оста на преносния
газопровод, в зависимост от налягането му и условния диаметър се отчита по т.1 на
цитираната по-горе Таблица №2 от „Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически
правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на природен газ”, т.е. извън зоната за
превантивна устройствена защита.
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На места полосата от зоните за превантивна устройствена защита на преносния и
транзитния газопроводи, които са относително паралелно положени, на територията на
община Сливен достига ширина от 300 до 800 m.
Според таблица № 2 от „Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и
нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите за пренос, съхранение,
разпределение и доставка на природен газ” в зоните за превантивна устройствена
защита не се допускат урбанизирани територии, кариери за полезни изкопаеми, гаражи
и паркинги за повече от 20 автомобила, отделно стоящи сгради с масово струпване на
хора, жилищни сгради на три и повече етажа, ж.п. гари и спирки, очистни съоръжения
и водни попмпени станции, неотнасящи се към преносния газопровод, железопътни
мостове и мостове с отвор по-голям от 20 m на републикански пътища от I клас и
автомагистрали, складове за леснозапалими и горими течности и газове с обем над
1000 m3.
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13. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
Топлоснабдяването е процес на производство, пренос, доставка,
разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща
вода за битови и небитови нужди.
Топлоснабдяването се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство,
пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система.
Топлопреносна мрежа е система от топлопроводи и технологични
съоръжения, разположени между границите на собственост на топлопреносното
предприятие с топлоизточника и/или клиентите, служещи за пренос на топлинна
енергия от топлоизточника до клиентите.
„Топлофикация - Сливен” ЕАД е получила лицензия за пренос на топлинна
енергия в град Сливен.
Топлофикация на град Сливен
Топлоснабдяването (топлофикацията) в град Сливен се осъществява от
„Топлофикация - Сливен” ЕАД чрез придобита лицензия за дейност “Пренос на
топлинна енергия на територия в град Сливен” № Л-085-05/21.02.2001 г. със срок от 20
години и лицензия за дейност „Производство на електрическа и топлинна енергия на
територия в град Сливен” № Л-084-03/21.02.2001 г. за срок от 20 години.
“Топлофикация - Сливен” ЕАД е дружество с предмет на дейност:
производство на електрическа и топлинна енергия;
пренос на топлинна енергия за стопански и комунално-битови нужди, с
топлоносител пара и гореща вода;
- други дейности и услуги, обслужващи основните дейности - инженеринг,
поддръжка и ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения;
- инвестиционна и търговска дейност.
Голямо предимство на ТЕЦ “Сливен” е неговата технологична схема на
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия: изгаряне на въглища и
производство на електрическа енергия, а чрез бойлерна уредба – добиване на топлинна
енергия с по-малка себестойност.
Централизираното топлоснабдяване на град Сливен се осъществява от
„Топлофикация-Сливен” ЕАД. Топлоснабдителната мрежа за отопление в градската
зона обхваща в голям процент жилищните и обществените сгради от кварталите в
южната и източната част - жилищните квартали “Стоян Заимов”, „Даме Груев”,
„Младост”, „Дружба”, „Сините камъни” и „Българка”, където е съсредоточена голяма
част от сградния фонд състоящ се от жилищни блокове и съответно голям процент от
населението, и в по-малък – централната градска част.
В промишлената зона има изградени главни магистрални топлопроводи за пара;
за върнат кондензат; за гореща вода.
В градската зона има изградени топлопроводи и абонатни станции само за
гореща вода.
-
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Не се предвижда проектиране и изграждане на топлопроводи в други населени
места на територията на община Сливен.
Сервитути на топлопроводите и съоръженията към тях и правила за
разполагане
При изработване на подробни устройствени планове на населените места и
селищните образувания, предвидени с ОУП, следва да се има предвид необходимите
сервитути около трасетата и съоръженията на топлоснабдяването.
Сервитутите на топлопроводите и съоръженията към тях са регламентирани в
„Наредба №16 от 09 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти” и са:
• Магистрални топлопроводи, надземно полагане:
- При опори с височина до 4 m: несиметрична ивица - от едната страна
5,5 m, от другата страна 2 m от най-външната точка на опората. При два
успоредни топлопровода надземно полагане и разстояние между осите на
двете трасета над 2 m: симетрична ивица - от двете страни, по 5,5 m от
най-външната точка на опората;
- При опори с височина над 4 m: несиметрична ивица - от едната страна
6 m, от другата страна 2 m от най-външната точка на опората. При два
успоредни топлопровода надземно полагане и разстояние между осите на
двете трасета над 2 m: симетрична ивица - от двете страни, по 6 m от
най-външната точка на опората.
• Преносни (магистрални) и разпределителни топлопроводи - подземно полагане в
колектори, проходими, полупроходими и непроходими канали:
- До 2 бр. по DN 200 mm (До 2Ду200 mm): несиметрична ивица - от едната
страна 2 m, от другата - 4 m от външния край на строителната
конструкция на топлопровода;
- Над 2 бр. по DN 200 mm: несиметрична ивица - от едната страна 2 m, от
другата – 4,5 m от външния край на строителната конструкция на
топлопровода.
• Магистрални и разпределителни топлопроводи - подземно, безканално полагане
с предварително изолирани тръби:
- При две отделно предварително изолирани тръби: съгласно таблица №1 и
схемата към нея, но не по-малко от 2 m до изолацията на първата тръба
на топлопровода и 4 m до изолацията на втората тръба, от другата страна
на топлопровода;
- При две тръби, поставени в обща предварително изолирана тръба:
диаметърът на изолацията на тръбата плюс 2 m от едната страна и 4 m от
другата страна на тръбата.
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Таблица № 1
№

Диаметър номинален (условен)
на топлопровода, [DN]
до бр. по DN 100 mm
до бр. по DN 200 mm
до бр. по DN 300 mm
до бр. по DN 600 mm
над бр. по DN 600 mm

1.
2.
3.
4.
5.
•

Широчина на полосата В (m)
c
2,2
2,4
2,6
2,9
3,1

а
4,3
4,5
4,6
4,9
5,2

В=а+с
6,5
6,9
7,2
7,8
8,3

Топлофикационни камери и шахти към магистрални и разпределителни
топлопроводи:
- Сервитутна зона с размерите на сервитутната зона на съответния
топлопровод, мерено от външните стени на строителната конструкция
около камерата/шахтата.
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14. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Електропреносната мрежа в Община Сливен е много добре развита. Всички
населени места в община Сливен са електроснабдени.
Електрозахранването е стабилно и се осъществява от ТЕЦ “Марица-изток” чрез
подстанция “Ямбол-1” и подстанция “Твърдица”. Осъществена е връзка и с
електроснабдителната система на Северна България чрез подстанция “Омуртаг”.
На територията на общината има изградени 229 км електропроводи 110 КV, 5
електрически подстанции (,,Сливен градска‘‘, ,,Речица‘‘, ,,Сливен индустрия‘‘, ,, ТЕЦ
Сливен ‘‘ и ,,Комуна‘‘), 544 трансформаторни поста, 787 км електропроводи за средно
напрежение, 208 км кабелни линии за средно напрежение, 443 км електрически мрежи
за ниско напрежение и улично осветление, 721 км кабелни линии за ниско напрежение
и улично осветление. Общият брой на електромерите е 71 400. Осветлението на
улиците и площадните пространства се осъществява от 9528 бр. осветителни тела, в т.ч.
в гр. Сливен – 6480 бр.
Електрическата .мрежа за средно и ниско напрежение се поддържа от
“Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД, клон Сливен.
Електрическите подстанции и електропроводи 110/20 КV се поддържат от НЕК
ЕАД - “Мрежи високо напрежение – София“, подрайон Сливен
Електропреносната мрежа в района се характеризира с добро състояние и има
капацитет да поема натоварвания, което се явява потенциално благоприятно условие в
процеса на икономическото развитие на общината.
Основни акценти в инвестиционната програма на ЕВН ЕР са развитието на
мрежата, повишаване качеството и сигурността на захранване чрез подмяна на
кабелните линии с изчерпан капацитет, изграждане и модернизиране на възлови
станции с телеуправление и телемеханика на средно напрежение.
Перспективи за развитие на електроенергийната инфраструктура на Община
Сливен
Повишаване на качеството на електрозахранване и намаляване на
технологичните загуби, съгласно средносрочните планове за развитие на мрежата чрез:
• Заместване на изведените въздушни електропроводи СН с изграждане на
кабелни линии СН поетапно, изграждане на заместващи БКТП, развитие на
прилежащата кабелна мрежа НН, прилагане на системи за дистанционно отчита
не на електроенергия.
• Изграждане на нови кабелни линии и подмяна на кабелни линии ниско
напрежение с изтичащ срок на експлоатация
• Изграждане на нови кабелни линии и подмяна на кабелни линии средно
напрежение с изтичащ срок на експлоатация
• Изграждане на нови трансформаторни постове и/или възлови станции, подмяна
на съществуващи с изтичащ срок на експлоатация
• Подмяна на въздушните електропроводи НН чрез кабелни
• Предстои частична реконструкция на ВНН към КНН в кв. Ново село
• Подмяна на въздушните електропроводи СрН чрез кабелни
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- Предстои извеждане на въздушните електропроводи в кв. Речица и изграждане
на нов КСН в замяна
- В дългосрочен план се предвижда кабелиране на участъците от въздушната
мрежа СрН в регулационните граници на населените места
• Изграждане и развитие на електроразпределителната мрежа във вилните зона
• Приключи изграждането на въздушни мрежи НН във вилните зони по
съществуващата улична мрежа без приложена регулация. Предвидена е
оптимизация на въздушната мрежа 20kV чрез извеждане на участъци на
паралелни електропроводи във Вилна зона, предстои подмяна на проводниците
НН в отдалечени райони със статут на земеделски земи с усукана двойка
кабели и на отделни изводи без икономическо значение
В тази връзка, съществува необходимост от доизграждане и реконструкция на
електропреносната мрежа в районите с потенциал за развитие на туристическия сектор.
Съществен проблем се явява състоянието на електропреносната мрежа във
вилната зона на гр.Сливен, където качеството на електрозахранването е ниско, и не
отговаря на съвременните стандарти и изисквания.
Приключи изграждането на въздушни мрежи НН във вилните зони по
съществуващата улична мрежа без приложена регулация .Предвидена е оптимизация на
въздушната мрежа 20 kV, чрез извеждане участъци на паралелни електропроводи във
Вилна зона , предстои подмяна на проводници НН в отдалечени райони със статут на
земеделски земи с усукан и на отделни изводи без икономическо значение
Затруднено изграждането на присъединителни съоръжения за нови клиенти във
вилните зони, поради неприложена регулация. Затруднена нормалната експлоатация,
подържка и ремонт на съществуващите мрежи на същата територия
Перспективи за развитие на електроенергийната инфраструктура в община
Сливен са:
Повишаване на качеството на електрозахранване и намаляване на
технологичните загуби, съгласно средносрочните планове за развитие на мрежата, чрез
:
• Изграждане на нови кабелни линии и подмяна на кабелни линии средно
напрежение с изтичащ срок на експлоатация
• Изграждане на нови трансформаторни постове и/или възлови станции, подмяна
на съществуващи с изтичащ срок на експлоатация
• Изграждане на нови кабелни линии и подмяна на кабелни линии ниско
напрежение с изтичащ срок на експлоатация
• Заместване на изведени въздушни ел. проводи СН с изграждени на кабелни
линии СН поетапно , изграждане на заместващи БКТП , развитие наприлежаща
кабелна мрежа НН , прилагане на системи за дистанционно отчитане на
електроенергията.
• Подмяна на въздушни електропроводи НН чрез кабелни
• Предстои извеждане на въздушните електропроводи в кв.Речица и изграждане
на нов КСН в замяна
• В дългосрочен план се предвижда кабелиране на участъците от въздушната
мрежа СрН в регулационните граници на населените места.
• Предстои частична реконструкция на ВНН към КНН в кв.Ново село
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Според отчетеното до момента и прогнозно нарастване на товарите в
дългосрочен план, на територията на община Сливен не се предвижда изграждането на
нови подстанции 110/20kV .
В дългосрочен план се предвижда преминаване към ниво на напрежение - 20kV
на всички разпределителни подстанции ВН/СрН на територията нa Oбщина Сливен.
В Концепцията за ОУПО - Сливен се предвижда подходящо електрозахранване
на проектираните нови производствно-логистични зони в гр.Кермен и село Крушаре,
като и в останалите опорни селища на общината.
Предвижда се също така електрозахранване и на проектирания нов
"Крайбрежен парк Тунджа" и новопроектираните велоалей

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Община Сливен попада в район със сравнително висока средна
продължителност на слънчевото греене. В тази връзка, енергийното потребление в бита
и услугите, може да бъде намалено значително чрез използването на слънчевата
енергия, както в ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчевите термични
системи за топла вода са подходящи за обществени сгради /болници, детски градини,
социални домове/, както и за стопански обекти.
Стремежът към увеличаване дела на енергията, произвеждана от възобновяеми
енергийни източници, е сред ключовите моменти в постигането на приоритетите,
залегнали в националната Енергийната стратегия 2020. Според Стратегията, към 2020
г., 16% от общия дял на произвежданата в страната електроенергия, трябва да се
произвежда от ВЕИ. Като основни източници за получаване на алтернативна
електроенергия, се използват водна, вятърна и слънчева енергия.

Особено активен по отношение усвояването на вятърната енергия в общината е
периода 2004-2008г., когато в община Сливен са изградени 12 вятърни електроцентрали
/ВтЕЦ/ с обща мощност 7,93 MW. От 2011 г. активно се преминава към усвояване
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потенциала на слънчевата енергия чрез изграждане на фотоволтаични централи /ФтЕЦ/
в района. В община Сливен са изградени 51 обекта, използващи ВЕИ обща мощност от
66,55 MW. Този брой формира 58% от тези обекти на областно ниво /88 бр./ и 60,3% от
тяхната обща мощност /110,30 MW/.
В Стратегията за развитие на област Сливен 2014-2020г. е показано
разпределинието на ВЕИ на територията на Община Сливен.

Потенциалът на област Сливен за използване на вятърна и слънчева енергия е
много добър.
Енергийната прогноза за област Сливен, базирана на съществуващите
възможности, предвижда производство на 200 MWh зелена енергия, което е почти по
около 1 КWh/жител на областта.
Достъпът до екологично чисти и надеждни енергийни източници на
конкурентни цени е важен фактор за конкурентоспособността на областта.
Увеличаването дела на енергийното производство от възобновяеми енергийни
източници /ВЕИ/ е европейски и национален приоритет, който интегрира усилията за
подобряване състоянието на околната среда и енергийната ефективност както в
страната, така и в областта.
Мерките за повишаване на енергийната ефективност в областта са свързани
основно с оптимизиране на уличното осветление чрез въвеждане на системи за
автоматично управление и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. По
отношение на сградния фонд усилията се насочват към санирането на сградите и
технологично обновяване на отоплителните инсталации.
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15. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РИСКОВЕ И ГОЛЕМИ АВАРИИ.
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕДВИДИМИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
Територията на Община Сливен се характеризира с умерено континентален
климат. В Община Сливен се очертават два района в релефно отношение: на север –
полупланински и планински, а на юг – равнинен. Общината заема част на Стара
планина обхващаща Задбалканските котловини в южните си части преминаваща в
равнина. Преобладаващата част и по-специално северните и части, имат планински
характер, а на юг релефа е предимно равнинен и слабо хълмист. Съгласно физикогеографското райониране на България районът е разделен на две почти еднакви части,
като северната попада в Стара планина, а южната е представена от задбалканските
котловини.
Основните рискове за населението и урбанистичните единици описани в План за
защита от бедствия на община Сливен са свързани с:
•
•
съоръжения;
•
•
•
•
•

Сиезмична опасност - земетресения;
Наводнения предизвикани от разливи на реки, повреди в язовирни
Пожари;
Радиационна авария;
Биологично заразяване.
Производствени аварии.
Свлачища

Други значими рискове за населението и селищните територии по експертна
оценка са отнесени към:
•
Замърсявания на почви и води;
•
Водоизточници и възможности за замърсяването им;
15.1.

Сеизмична опасност - земетресения;

Територията на община Сливен попада към Средногорския район в МаришкоТунджанската зона. Има дължина 50-100 км. с магнитуд 7,1-7,5 по скалата на Рихтер и
интензивност VІІІ-ма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник. Очертават се
три разломни района с осови линии: Казанлък-Сливен, Нова Загора-Котел и Стара
Загора-Твърдица. При земетресение с магнитуд 7,1-7,5 по Рихтер ще се създаде сложна
обстановка. Ще бъдат разрушени: В Община Сливен Жилищни сгради - до 2 етажа около 9050 броя; - над 2 етажа - около 1100 броя; Загубите сред населението ще бъдат
около 10 000 души, от които около 5175 души - безвъзвратни. Пътни съоръжения
Надлезите на път І-6 (София-Бургас). Вследствие на разрушаването им ще бъде
прекъснато движението по пътя. Има удобни обиколни пътища. - Моста на р.”Тунджа”
на път ІІ-66 (Сливен-Нова Загора). - Моста “Кироолу” на път ІІ-53 (Сливен-Бяла). Моста при с.Крушаре на път ІІ-53 (Сливен-Ямбол). - Поради активизиране на
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свлачищата ще бъдат затворени пътищата ІІ-53 (Сливен-Бяла-Стара река); път ІІ-488
(Сливен-Ичера); II-48 Котел - Омуртаг, почти всички пътища от четвъртокласната
пътна мрежа в планинската част на общината. Комунално-енергийни мрежи ВиК
мрежи Външните водопроводи (420км.) и водоемите за гр.Сливен са така разположени,
че позволяват взаимна заменяемост. Излезлите от строя помпени станции могат да
бъдат изолирани. Водоснабдяването на гр.Сливен ще се осъществява основно от
гравитачните водоизточници - яз.”Асеновец”,“Гюр чешма”, “Асеновец” и
“Манастирска река”. Водоснабдяването на кметствата ще се осъществява основно от
гравитачните системи и изградените кладенци. Електрически мрежи Електропроводите високо напрежение. Електропроводите 110 kV - “Жеравна”,
“Калояново”, “Панайот Хитов”, “Петрол” ще понесат сериозни щети. Възможни са
частични и пълни повреди по основните подстанции 110/20 kV - “Сливен-градска”,
“Индустрия”, “ТЕЦ”, “Комуна”. Повреди ще получат и 20 киловолтовите мрежи, както
на територията на града, а така също и в кметствата в общината. Вследствие на
земетресението и скъсаните открити ел.проводници ще възникнат редица огнища на
пожари на територията на общинския център и кметствата. Ще се образуват редица
вторични огнища на поражение – авария в амонячните инсталации на “Тирбул”ЕООД.
Ще се наруши целостта на газопровода и продуктопровода, аварии в 2 газостанциите на
фирмите, доставящи газ за битови нужди на населението, пожари във фирмите на
текстилната промишленост, изтичане на петролни продукти от “Петролна база” Сливен
и опасност от пожари в тях. Ще се създаде сложна епидемиологична обстановка на
територията на града и общината. Възможни са повреди в техническите съоръжения на
яз.”Жребчево” и яз.”Асеновец”, вследствие на което ще възникне частично или пълно
наводнение в заливните им зони. При силна сеизмична активност (Магнатуд 7,1 - 7,5 по
Рихтер) се очаква да се получат и разрушения в обектите на селското стопанство
(частни и колективни).
Действащите нормативни актове в Р България задължават всички
инвестиционни проекти да имат конструктивна част с изчисления основани на
сиезмичната активност и въведените Евро-кодове. По тази причина не се налага
правилата и нормите към ОУП да предвиждат специални мерки към плановете от по
нисък клас.
15.2.

Разливи на реки и наводнения, аварии с язовири

15.2.1. Описание на реките преминаващи през територията на общината и
язовирите.
Водните обекти на територията на общ. Сливен се отнасят към две категории
повърхностни води – „РЕКА” и „ЕЗЕРО”.
При определянето на типовете реки и езера/язовири са използвани следните
показатели:
- задължителни фактори – екорегион, надморска височина, геология, размер;
- незадължителни – характер на водното течение, размер и геология, субстрат на
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речното дъно, наклон (енергия на потока). При определяне на височинното
разделяне е взето в предвид и смяната на растителността.
На база на тези показатели на територията на общ. Сливен са идентифицирани
четири типа води категория „реки”:
№ Тип
Водосбор
R3 Планински тип Река Беленска от извори до вливане на Боровдолска
1
реки
река и Голямата река, р. Асеновска до гр.Сливен
R5
Полупланински Река Тунджа от вливане на р. Саплама до вливане на р.
2
тип реки
Асеновска, р. Асеновска от гр.Сливен до устие
R12 Големи равнинни
3
Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до границата
реки
R13 Малки и средни
Река Овчарица от с. Сотиря до вливане в р. Тунджа, Ляв
4 равнинни реки с фин
приток на р. Тунджа минаващ през с. Блатец, р. Калница
субстрат
В общ. Сливен в рамките на посочените типове реки са определени 10 водни
тела от категория „река”:
•
BG3TU700R035 „Река Беленска от извори до вливане на Боровдолска
река и Голямата река”
•
BG3TU700R032 „Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р.
Асеновска”
•
BG3TU700R031 „Река Асеновска преди яз. Асеновец”
•
BG3TU700R029 „Река Асеновска след яз. Асеновец до гр.Сливен”
•
BG3TU700R028 „Река Асеновска от гр.Сливен до устие”
•
BG3TU700R027 „Река Овчарица от извори до с.Сотиря”
•
BG3TU700R026 „Река Овчарица от с.Сотиря до вливане в р. Тунджада”
•
BG3TU700R025 „Ляв приток на р. Тунджа минаващ през с. Блатец”
•
BG3TU570R067 „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане
на р. Мочурица”
•
BG3TU200R007 „Река Калница”*
Забележка: * На територията на общ. Сливен попада малка част от водното
тяло.
Типология на водните тела от категория „ЕЗЕРО”
На територията на общ. Сливен попада едно водно тяло, което се отнася към тип
L13 Средни и малки полупланински язовири.
•
BG3TU700L030 „Язовир Асеновец- ПБВ”
15.2.2. Зони с рискове от наводнения.
Наводнения могат да възникнат след проливни дъждове и продължително
снеготопене - да бъдат залети отделни сгради в ниските части на населените места. На
територията на общината има вероятност от възникване на наводнения съгласно План
за защита от бедствия на община Сливен, главно при село Самуилово, според Оценката
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за риска от наводнения на ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ район и План за управление на
риска от наводнения /достъпни на страницана на БДИР/ :
15.3.

Радиационна авария.

В обхвата на ОУП на община Сливен не съществуват предприятия с риск за
радиоактивно замърсяване вследствие авария или трансграничен пренос на
радиоактивни вещества.
Източника на този вид аварии е извън общината и планът не може да предвиди
превантивни мерки за ограничаванена последтствията.
Всички превантивни мерки при този вид авария са административни и
организационни.
15.4.

Големи аварии

На територията на община Сливен съществуват 4 бр. предприятия, съоръжения,
предопределящи възможността от за рискове от средни и големи аварии.
Основен потенциален източник за възникване на промишлени аварии са:
•
Алгънс – извършва дейности попадащи в обхвата на чл. 13 от закона за
оръжията , боеприпасите, взривни вещества и пиротехнически изделия
•
ТЕЦ Сливен – „Топлофикация – Сливен” ЕАД се намира в южната част
на града, от ляво на шосето Сливен – София - с. Самуилово и изцяло попада в
промишлената зона на града. Теренът, върху който е построена централата, е равнинен.
„Топлофикация – Сливен” ЕАД е разположена на една производствена
площадка. Това е комбинирано предприятие за производство на топлинна енергия, на
електроенергия и за пренасяне на топлина на територията на град Сливен –
промишлена и градска зони.
•
Екоенерджи ЕООД – обекта е формиран като склад за пропан – бутан и
пълначно на бутилки с втечнен газ.
•
Петрол – Сливен
В петролната база на гр. Сливен са се съхранявали светли горива (бензин, дизел),
моторни масла и мазут, от които след ремонта на базата ще се съхраняват само
светлите горива (бензин, дизел и керосин). Петролната база на „ДРВВЗ” – гр. Сливен
по изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. “За строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” се разглежда
като склад за ЛЗТ – I-ва категория – съхраняване на ЛЗТ над 2000 m3 или на ГТ над 15
000 m3 (съхраняване на общо 14000 м3 керосин с пламна температура 38 С, в
резервоари).
Площадката за изграждане на резервоарите е ситуирана в централната част на
съществуваща петролна база.
15.5.

Свлачища

Общо 12 свлачища в пет населени места са регистрирани на територията на
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община Сливен през последните две години. Най-много са свлачищата в района на
планинските села Новачево, Въглен и Бяла. Съществуват и две срутища в
историческата местност „Хисарлъка” и селищно образувание „Изгрев”.
15.6.

Водоизточници, санитарно охранителни зони, рискове.

Язовир „Асеновец” е основно съоръжение в схемата на водоснабдяване на гр.
Сливен. Разположен е в долината на р. „Асеновска” на 9 км от града, в началото на
тесен скалист пролом, след смесване на реките „Асеновска” и „Магарешка”. Теренът в
района на хидровъзела има планински характер с много стръмни брегове. В створа на
стената скатовете са стръмни, скалисти и на места с почти отвесни откоси.
За пълнене на водохранилището е изградена вододовеждаща деривация „Амза
дере” за 1160 л/сек, включваща три водохващания на водите на р. „Беленска” над мина
„Качулка”. Водохващанията са изградени на „Арнаут дере”, „Търнишко дере” и
„Емишал дере”, съответно за водни количества 312, 520 и 248 л/сек.
В състава на хидровъзел „Асеновец” влизат следните съоръжения: язовирна
стена, открит траншеев преливник, водовземна кула, отбивен тунел преустроен във
водовземен и в основен изпускател, инжекционни и дренажни съоръжения и помощни
сгради. Водоснабдителният водопровод за 1345 л/сек започва от две гасителни шахти,
разположени на специална площадка в левия скат.
Пътната връзка до язовира представлява третокласен път, отклонение от
съществуващия път от гр. Сливен за с. Бяла.
15.7.

Замърсявания

Анализът на данни за предишни периоди не показва наличието на значими
проблеми, свързани с екологичното състояние на средата и наличието на рискове от
замърсяване.
По отношение на качествата на атмосферния въздух:
- Качеството на атмосферния въздух в гр. Сливен се контролира чрез
Автоматичната измервателна станция (АИС) Сливен – градски фонов/транспортен
пункт за мониторинг, разположен в застроената част на гр. Сливен, с влияние на
емисии от производствени дейности. Обхват на пункта за мониторинг: 100 м – 2 км –
градски фонов, 10 – 15 м (транспортно ориентиран).
Показателите, които се контролират са серен диоксид и Фини прахови частици
под 10 микрометъра (ФПЧ10), както и стандартен набор от метеорологични параметри скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане, слънчево греене и
влажност. Географски координати – N 42.40.423, E 26.20.288.
Предоставяме на електронен носител данните за нивата на серен диоксид и
ФПЧ10 от АИС Сливен – за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., както следва:
- регистрираните стойности на двата замърсителя - серен диоксид и ФПЧ10;
- средночасови стойности за показателя серен диоксид и средноденонощни
стойности за показателя ФПЧ10.
- данните са представителни за град Сливен.
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По отношение на източниците на замърсяване:
1. Обекти с Комплексни разрешителни на територията на община Сливен:
- „Топлофикация Сливен” ЕАД;
- „Депо за производствени неопасни отпадъци” на „Топлофикация Сливен” ЕАД
- „Е. Миролио” ЕАД;
- „Керам инвест” АД;
- "Свиком" ЕООД;
- „Колхида Сливен” АД
2. Обекти в обхвата на Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на
вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии:
- касае се горивни инсталации с обща номинална мощност под 50 MW.
- „Декотекс” АД;
- „Пътно поддържане Сливен” ЕООД – Асфалтова база;
- „Атес” ЕООД;
- "Спиров" ООД;
- "Агропродукт" ЕООД;
- "Тирбул" ЕАД;
- "Братя Зафирови" ООД;
- "Йотови" ООД;
- "ВИНИ" АД;
- "Фрукто Сливен" АД;
- „Язаки България” ЕООД;
- "Бред Къмпани България" АД;
3. Обекти по Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни
оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации:
Касае се за големи горивни инсталации с обща номинална мощност над 50 MW.
- „Топлофикация Сливен” ЕАД
4. Обекти по Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини:
Касае се за обекти с емисии на летливи органични съединения.
- терминал за съхранение на течни горива – държавен резерв
- бензиностанция - “Дифоат” ООД
- бензиностанция - “ПАМ 98” ЕООД
- бензиностанция – ЕТ ”Елит газ – Красимир Костов”
- бензиностанция - “Кади” ЕООД
- бензиностанция - “Еко елда България” ЕАД
- бензиностанция - “Мототехника - Сливен” АД
- бензиностанция - “Ем Ес Про” ООД
- бензиностанция – “Крел” ООД
- бензиностанция – “Агатранс” ООД
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- бензиностанция – “Опет Айгаз България” ЕАД
- бензиностанция - „Лукойл България” ЕООД – 5 броя
- бензиностанция - „Стел Мар” ООД
- бензиностанция - ЕТ „Мечта – Дияна Дандаринова”
- бензиностанция - “Геостройинженеринг” ЕООД – 2 броя
- бензиностанция - ЕТ “Христо Пейчинов – КИН”
- бензиностанция - “Грифит” ООД
- бензиностанция - “Интеркар” ООД
- бензиностанция – „Шел България” ЕАД
- бензиностанция - “Агатранс” ООД
- бензиностанция - ЕТ ”Бомас – Божидар Захариев”
- бензиностанция - „Петрол” АД – 2 броя
При тези инсталации спазването на съответните Целеви норми за допустими
емисии се гарантира чрез изпълнението на установените технически изисквания към
тях. Определянето на емисиите от тях се свежда до определяне на тяхното съответствие
с установените технически изисквания за съответната инсталация. След привеждане на
инсталациите за товарене и разтоварване на бензини в съответствие с техническите
изисквания, посочени в Наредба № 16, се приема че емисиите изпускани от тях са
сведени до нула. С изтичане на последния преходен период - 31.12.2009 г., за
привеждане в съответствие на обекти бензиностанции и терминали с техническите
изисквания, регламентирани в Приложното поле на Наредба № 16, всички
бензиностанции и терминали на територията на община Сливен са приведени в
съответствие с Етап I на улавяне на бензиновите пари. Срокът за оборудване със
система, съответстваща на Етап II на УБП за всички действащи бензиностанции е
31.12.2016 година.
5. Обекти по Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС,
изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата
на разтворители в определени инсталации, въвеждаща Директива 1999/13/ЕО:
Касае се за обекти с емисии на летливи органични съединения в резултат на употребата
на разтворители.
- „ЗММ – Сливен” АД
- „Е. Миролио” ЕАД
- „БИКАС” ЕООД
-„Фира” ЕООД
-„Михалеви – ДК” ООД
- „ЗММ Победа” АД
Инсталациите са в съответствие с Наредба № 7/2003 г., нормите за съответните
категории дейности се спазват.
6. Обекти по Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на
органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти:
Касае се за обекти с емисии на летливи органични съединения в резултат на употребата
на разтворители в продуктите за покрития.
В изпълнение на утвърдената със Заповед № РД – 175/24.03.2008 г. на
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Министъра на околната среда и водите Програма за мониторинг за оценка на
съответствието с изискванията на визираната Наредба, въвеждаща Директива
2004/42/ЕО на територията на община Сливен се контролират:
- ЕТ „Стифи-69-Г.Георгиева”
- „Плаза ЕН” ЕООД
- „Миланови 2009” ООД
- „Терснаб” АД
- „Кан-С 06” ООД
- „Естеде” ООД
- ЕТ „Сирком – С. Георгиева”
- „Оньор” ЕООД
- „Конфор” ЕООД
- „Кабакови” ООД
- "Инмаркет" ООД
- „Елит газ Сливен” ООД
- „Есклипс 99” ЕООД
- „Довадо” ЕООД
- "Булкарпет" ЕООД
- "Плаза ЕН" ЕООД
- "ЗММ-Сливен" АД
- „Билдинг-ТД” ЕООД
- "Джорданс 2" ООД
- "Везна" ООД
- "Браво-09”ООД
Обектите са приведени в съответствие по отношение на максималното
съдържание на летливи органични съединения в състава на продуктите за покритие.
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16. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
Изхождайки от целта и основните задачи на ОУПО –Сливен, устройствената
концепция и възприетите решения на ПП, са обосновани нуждите от поземлени
ресурси за развитие на общината в перспективния срок от 15 -20 години.
Общата площ на община Сливен е 132 142,28 ха *, което показва че тя е една от
най-големите в страната.
ОУПО предвижда голямо на нарастване на зелените площи в селищата и край
тях ( от 0,10% на 0, 23 % или увеличение с 130,83 %).
Новата идея на плана за създаване на крайречен еко- парк в долното течение на
река Тунджа е довело до нарастване на зелените площи в селата Мечкарево,
Самуилово, Крушаре и Желю Войвода.
Увеличение на зелени площи има и в село Сотиря, чието население е нарастнало
значително през последните години.
С относително по-голям процент се увеличават и терените за курортни
дейности, свързани с развитието на туризма (село Ичера и Сливенските минерални
бани) от 0,02% на 0,10 %, или увеличение с 303,98 %.
Увеличени са терените за гробищни паркове, което е логично, като се има
предвид значимото застаряване на населението в общината (от 0,05 % на 0, 06 % или
нарастване с 39,39 %).
Относително слабо увеличение има при производствените терени – от 0,80 % на
1,05 %, което означава нарастване с 31,51 %, в което са включени главно новите
терени (Пп и Пс), разположени непосредствено до пътните връзки с магистрала
„Тракия”- при Крушаре и Кермен. Следва да се поясни, че в общината са напълно
запазени стопанските дворове на бившите ТКЗС и ДЗС и те се използват ефективно.
Един от най-интересните изводи в баланса на територията на община Сливен е
относително бързото нарастване на жилищните терени в селата – от 2,50 % на 2,70 %
или увеличение от 8,11 %. Една от причините е значителния процент на ромско
население в общината (3,7 % при средно за страната 1, 7 %).
Дългосрочния характер на ОУПО ( 15 – 20 години) изисква да се предвидят
терени със сигнатура Сср, която им дава възможност при нужда да се урбанизират.
Общата им площ е 4888,64 ха.
*Стойностите в баланса са сметнати без територията на действащия ОУП на гр. Сливен
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Територии и терени според
начина на трайно ползване
(НТП)

ОПОРЕН ПЛАН
ха

%

138.89
61.55

ОУПО

УВЕЛИЧЕНИЕ

0.11
0.05

ха
119.99
85.79

%
0.09
0.06

ха
18.90

%
13.61

2417.57

1.83

2417.57

1.83

394.90
3299.64
14.30

0.30
2.50
0.01

394.41
3567.27
58.58

0.30
2.70
0.04

0.49

0.12

267.63
44.28

8.11
309.55

122.64

0.09

137.44

0.10

14.80

12.07

1059.31

0.80

1393.08

1.05

333.77

31.51

66.73

0.05

66.73

0.05

32.51

0.02

131.33

0.10

98.82

303.98

129.06

0.10

297.92

0.23

168.86

130.83

56.67

0.04

80.33

0.06

23.66

41.74

49521.76

37.48

44015.25

33.31

5506.51

11.12

650.50

0.49

644.38

0.49

6.12

0.94

9682.77
29922.70
10075.72
430.14
804.18
278.28
592.85
308.39
11.81
1012.09

7.33
22.64
7.62
0.33
0.61
0.21
0.45
0.23
0.01
0.77

9681.98
29856.02
10075.72
430.14
796.43
278.28
592.85
298.30
11.81
1012.09

7.33
22.59
7.62
0.33
0.60
0.21
0.45
0.23
0.01
0.77

0.79
66.68

0.01
0.22

7.75

0.96

10.09

3.27

терени на транспортната
инфраструктура

1484.69

1.12

1484.69

1.12

терени на техническата
инфраструктура
терени за депониране на
отпадъци

66.15

0.05

66.15

0.05

41.41

0.03

0.00

0.00

41.41

100.00

терени на недвижими културни
ценности
пасища, ливади, мери

11.38

0.01

11.38

0.01

12194.53

9.23

11922.87

9.02

271.66

2.23

158.55

0.12

158.55

0.12

6244.56

4.73

6244.56

4.73

терени с друг вид застрояване
гробищни паркове
земеделски, горски,
ведомствен път
недефиниран НТП и функция
жилищни терени
вилни зони
терени за обществено
обслужване
територии с производствени
функции
територии със складови
функции
терени за курортни дейности
обществен селищен парк,
градина
терени за спорт
земеделска територия за
нуждите на селското
стопанство
гори и храсти в земеделски
земи
стопански гори
специални гори
защитни гори
дерета
голини, просеки
блата, мочурища
реки
водоеми
извори
канали

скали, оврази, промойни,
сипеи, пясъци, ями
специално предназначение

ха

%

24.24

39.39

НАМАЛЕНИЕ
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пешеходни зони
железопътен ареал
природни забележителности
Сср - земеделски земи с право
на промяна на
предназначението
Тсм - терени за рекултивация

0.77
123.27
732.01

0.00
0.09
0.55

0.77
123.27
732.01
4888.64
65.69

0.00
0.09
0.55
3.70 4888.64
0.05

65.69

ОБЩО 132142.28 100.00 132142.28 100.00
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