ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ЛЮБИМЕЦ 2021-2027

Съдържание
Използвани съкращения и използваните термини ........................................................................... 4
Списък на таблиците .............................................................................................................................. 5
Списък на фигурите ................................................................................................................................ 6
Списък на картите ................................................................................................................................... 7
I. Увод ...................................................................................................................................................... 8
1. Цели, роля и обхват на ПИРО Любимец .......................................................................................... 8
2. Структура и съдържание на ПИРО Любимец .................................................................................. 8
Законодателна рамка, подход и принципи, на които се основава ПИРО Любимец ..................... 9
4. Отговорности на институциите и партньорите за разработването и приемането на ПИРО
Любимец ............................................................................................................................................... 14
5. Актуализация на ПИРО..................................................................................................................... 15
6. Наблюдение и оценка на ПИРО ...................................................................................................... 15
II. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциала за развитие на община Любимец .............................................................. 15
1. Обща характеристика и профил на община Любимец ................................................................ 16
1.1.

Местоположение и географски особености ......................................................................... 16

1.2.

Населени места, кметства и административен център ....................................................... 18

1.3.

Природна система и природно-ресурсен потенциал .......................................................... 20

1.4.

Историческа обвързаност ........................................................................................................ 23

2. Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала
за развитие на община Любимец....................................................................................................... 24
2.1.

Анализ на икономиката в община Любимец ....................................................................... 24

2.1.1.

Първичен сектор ................................................................................................................... 31

2.1.2.

Вторичен сектор .................................................................................................................... 38

2.1.3.

Третичен сектор .................................................................................................................... 40

2.2.

Демографска динамика и структура, естествен прираст .................................................... 42

2.2.1.

Икономическа активност, равнище на безработицата.................................................... 54

2.2.2.

Доходи ................................................................................................................................... 58

2.3.

Образователна система: образователна и териториална структура ................................. 62

2.3.1.

Предучилищно образование .............................................................................................. 62

2.3.2.

Училищно образование ....................................................................................................... 63

2.4.

Здравеопазване ........................................................................................................................ 67

2.5.

Туризъм ..................................................................................................................................... 69

2.6.

Спорт, физическа активност и масовост ................................................................................ 72

2.7.

Социални услуги ....................................................................................................................... 73

2.8. Състояние на инфраструктурата в общината: транспортна свързаност, достъпност и
териториална интегрираност .............................................................................................................. 76
2.8.1.

Транспортна свързаност и достъпност ............................................................................... 76

2.8.2.

Енергийна мрежа и ВЕИ ....................................................................................................... 79

2.8.3.

Телекомуникационна мрежа.............................................................................................. 80

2.9.

Екология: състояние и устойчивост на околната среда ....................................................... 81

2.9.1.

Атмосферен въздух .............................................................................................................. 81

2.9.2.

Почви ...................................................................................................................................... 82

2.9.3.

Води........................................................................................................................................ 83

2.9.4.

Шум ........................................................................................................................................ 84

2.10.
Екологични услуги: водоснабдяване и канализация, пречистване на питейни и
отпадъчни води, организация и управление на битовите отпадъци ............................................ 85
2.10.1.

Водоснабдяване ................................................................................................................... 85

2.10.2.

Канализация .......................................................................................................................... 89

2.10.3.

Управление на отпадъците ................................................................................................. 89

2.10.4.

Биологично разнообразие на Националната екологична мрежа (НЕМ) ...................... 91

2.10.4.1.

Биоразнообразие.............................................................................................................. 91

2.10.4.2.

Защитени територии по ЗЗТ, места по НАТУРА 2000 .................................................... 92

2.10.5.

Рискове от природни бедствия и аварии .......................................................................... 94

2.11.
Административен капацитет на общинската администрация: състояние, оценка и
укрепване .............................................................................................................................................. 94
2.11.1.

Структура на общинската администрация: функционален капацитет .......................... 94

2.11.2.

Общински съвет .................................................................................................................... 95

2.11.3.

Укрепване на административния капацитет .................................................................... 95

2.12.

Културно-историческо наследство ..................................................................................... 95

2.12.1.

Недвижимо културно-историческо наследство ............................................................... 96

2.12.2.

Движимо културно наследство .......................................................................................... 97

2.12.3.

Нематериално културно наследство.................................................................................. 98

2.12.4.

Читалища ............................................................................................................................... 99

2.13.

Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор ................................ 99

2.14.
Анализ на връзката на общината със съседните територии извън административните
й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места и
териториите в рамките на общината ............................................................................................... 106
2.14.1.

Връзка с Интегрирана териториална стратеигя за развитие на ЮЦР .......................... 106

2.14.2.

Потенциално възможности за сътрудничество със съседни общини ......................... 113

2.15.
Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение,
предвидени за реализация на територията на общината (ако е приложимо) .......................... 119
2.16.

Интегриран SWOT анализ .................................................................................................. 120

2.17.
Описание на взаимовръзките на анилиза с резултатите от проведения хоризонтален
социално-икономически анализ на районите на национално ниво ........................................... 124
III.

Цели и приоритети за развитие на община Любимец за периода 2021-2027 ................ 129

IV.
Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни
и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за
партньорство и осигуряване на информация и публичност ......................................................... 153
V. Зони за прилагане на интегриран подход за управление на идентифицираните нужди и за
подкрепа на потенциалите на развитие и на възможностите за сътрудничество с други
общини ................................................................................................................................................ 155
VI.

Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие .. 160

VII.

Програма за развитие на туризма на община Любимец за периода 2021-2027............ 161

VIII. Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече
настъпилите промени ........................................................................................................................ 169
1. Изменение на климата и последиците от него........................................................................... 169
2. Мерки за предотвратяване изменението на климата, приложими в община Любимец..... 180
IX.

Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО ...................... 188

X. Приложения .................................................................................................................................... 190

Използвани съкращения и използваните термини
АНКПР Актуализирана национална концепция за пространствено развитие
АМ
Автомагистрала
БГ
България
ВЕИ
Възобновяеми енергийни източници
ВиК
Вода и канализация
ГРАО
Гражданска регистрация и административно обслужване
ДБТ
Дирекция бюро по труда
ДГ
Детска градина
ДМА
Дълготрайни материални активи
ЕС
Европейски съюз
ЕСИФ
Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗАТУРБ Закон за административно-териториално устройство на Р България
ЗРР
Закон за регионалното развитие
ИПГВР
Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИСУН
Информационна система за управление и наблюдение
ИТСР
Интегрирана териториална стратегия за развитие
ИТИ
Интегрирани териториални инвестиции
КАВ
Качество на атмосферния въздух
МИГ
Местна инициативна група
МОН
Министерство на образованието и науката
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НКПР
Национална концепция за пространствено развитие
НПР
Национална програма за развитие
НСИ
Национален статистически институт
НСРР
Национална стратегия за регионално развитие
ОбА
Общинска администрация
ООН
Организация на обединените нации
ОПР
Общински планове за развитие
ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“
ОУПО Общ устройствен план на общината
ПИРО План за интегрирано развитие на община
ПРР
Програма „Развитие на регионите“
ПРСР Програма за развитие на селските райони
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води
ПЧИ
Преки чуждестранни инвестиции
ПЧП
Публично-частно партньорство
РЗИ
Регионална здравна инспекция
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите
РСВ
Регионални съвети за развитие
СВОМР Стратегия за водено от обществото местно развитие
СПМН Средства за подслон и места за настаняване
СПОСП Стратегически план по общата селскостопанска политика
ТСБ
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I. Увод
Планът за интегрирано развитие на община Любимец (ПИРО Любимец) с период на действие 20212027 година е ключов средносрочен стратегически документ и основен инструмент за управлението
на общината през следващите седем години. ПИРО е цялостен план за развитие на община Любимец
при отразяване на спецификите и потенциала за развитие на територията и нейните отделни части
(населени места). Пространствено, обхватът на ПИРО включва 11 населени места – град Любимец,
като общински център от 5-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено
развитие (НКПР) 2013-2025 и нейната актуализация (АНКПР) и 10 села, с които заедно изграждат
общината.
ПИРО Любимец е разработен в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното
развитие, с националните и регионални цели и приоритети за развитието на България, като включва и
разпоредбите, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на
околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. Освен това планът е в
съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за същия период и особено в частта на
политика 5 „Европа по-близо да гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на градските, селските райони и на местните инициативи“.
1. Цели, роля и обхват на ПИРО Любимец
ПИРО Любимец е част от съществуващата система от стратегически документи, която интегрира,
както пространственото, така и регионалното развитие на общината. ПИРО служи за определяне на
проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на общината и нейната територия, които са основа
за последващото разработване на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и
финансови инструменти, финансирани с помощта на европейските структурни и инвестиционни
фондове.
В резултат от направения анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите
и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, съществуващите
проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство са
дефинирани визията и приоритетите за нейното развитие и планирани мерките за постигането им.
Планирането и изпълнението включва интегрирани подходи за териториално и градско развитие,
както и на местни инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за
регионално и местно развитие.
ПИРО Любимец е разработен за цялата територия на общината, като са определени специфични зони
за въздействие и прилагане интегриран подход за решаване на анализираните нужди и за подкрепа
на потенциалите за развитие и съвместни действия със съседни общини.
2. Структура и съдържание на ПИРО Любимец
Структурата на ПИРО Любимец е в съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Закона за регионално
развитие (ЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-

2027 година, публикувани от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
ПИРО Любимец е разработен и отразява:

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологично състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на община Любимец, включващ:











местоположение, географски особености и природни ресурси на общината;
местна икономика;
социална сфера и човешки ресурси;
инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;
екологично състояние и рискове;
анализ на административния капацитет на общинската администрация;
анализ на културно-историческото наследство;
връзките на общината със съседните общини;
големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение;
SWОT анализ;

 Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и
формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите
за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 Определяне на зони за прилагане на интегриран подход - приоритетни зони за въздействие;
 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;
 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните
промени и за намаляване на риска от бедствия;
 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
 Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР;
 Използвани източници;
 Приложения 1, 1А, 2, 3 и 3а.

Законодателна рамка, подход и принципи, на които се основава ПИРО Любимец
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в Закона за
регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година, както и в правилника за неговото
прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. плановете за интегрирано развитие на общини
обединяват в един стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха до
момента.

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от документи за
стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са в йерархична
подчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани териториални стратегии за развитие
на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална концепция за регионално и
пространствено развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 години и очертават средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на общината в съответствие с интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл.
13, ЗРР). В този смисъл ПИРО следва да отчете и предвижданията на общия устройствен план на
общината, ако такъв е изготвен към момента на разработването му или двата документа да се
изготвят паралелно, ако е възможно. Към момента на изготвяне на ПИРО Любимец, Общинската
администрация има изготвен ОУПО и настоящият документ е синхронизиран с него. В редица
нормативни документи са посочени връзки с ПИРО, сред които Закона за туризма, Закона за
устройство на територията и други.
Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на ПИРО
с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Тези
документи са:
Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за
устойчиво развитие - Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които
сме изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките й форми,
ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство, поощряване на
здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички хора, осигуряването на
всеобщо и качествено образование, рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до
екологично чиста енергетика и др. За постигането на целите ще трябва да бъдат изпълнени общо 169
производни задачи в областта на социално-икономическото развитие. Напредъкът по изпълнението
на плана ще се обсъжда четири пъти годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото
събрание.
Документ за размисъл Към устойчива Европа до 2030 година – изтъква необходимостта от ускоряване
на действията както в рамките на ЕС, така и в другите части на света с цел изпълнение на визията и
целите на Програма 2030 на ООН. За целта ЕС поставя основите на политиката за устойчиво бъдеще:





от линейна към кръгова икономика – кръговата икономика намалява количеството отпадъци
и необходимостта от извличането на нови ресурси;
устойчивост от фермата до трапезата – селскостопанският сектор и селските райони са от
решаващо значение за благосъстоянието на европейците и целта е постигането на устойчива
продоволствена система, основана на принципите на кръговата икономика, и чрез
превръщането на иновативно, здравословно, щадящо околната среда и съдържащо хуманно
отношение към животните производство на безопасна и питателна храна;
енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към бъдещето – чиста енергия, енергийна
ефективност, ВЕИ;



гарантиране на социално справедлив преход – насърчаване на социалните права и
благосъстоянието за всички; осигуряване на база за достойни работни места, образование,
обучение, учене през целия живот; добро здраве в чиста околна среда.

Европейският зелен пакт или т.нар. Европейска зелена сделка1, чиято основна цел е да превърне
Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Пактът включва пътна
карта с действия за по-ефективно използване на ресурси чрез преминаване от линейна към кръгова
икономика и за спиране на изменението на климата, обръщане на тенденцията за загуба на
биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. Планът обхваща всички сектори на
икономиката и по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, а също
така и промишлените отрасли стоманодобив, производството на цимент, информационни и
комуникационни технологии (ИКТ), текстилната индустрия, производството и употреба на химикали.
За реализация на амбициозния проект, през следващото десетилетие се планират редица дейности
в следните сфери:
 Чиста енергия – декарбонизация на енергийната система, с фокус върху енергийната
ефективност и осигуряване на енергия, базирана предимно на ВЕИ.
 Устойчива индустрия – нова промишлена политика, основана на концепцията за кръгова
икономика и декарбонизация и модернизация на енергоемки отрасли. Политиката за
„устойчиви продукти“ поставя като приоритет намаляването и повторното използване на
суровини, преди тяхното рециклиране. До 2030 г. всички опаковки следва да отговарят на
изискванията за повторно използване или рециклиране. Предвижда се въвеждане на схеми
за обратно изкупуване на технически средства: мобилни телефони, таблети или зарядни
устройства за последващо рециклиране.
 Изграждане и реновиране на сгради – политиката насърчава строителството на енергийно
ефективни сгради и подкрепа на инициативи за саниране през 2020 г.
 Транспорт – 90% намаление на емисиите на парникови газове в транспорта до 2050 г.
Предвидените мерки са въвеждане на системи за автоматизирана мобилност и интелигентно
управление на движението, премахване на субсидиите за изкопаеми горива, разширяване на
търговията с емисии чрез включване и на морския сектор, ефективно ценообразуване на
пътните такси в ЕС, намаляване на безплатното разпределяне на квоти за авиокомпаниите
по схемите за търговия с емисии, намаляване на вредните емисии и задръстванията в
градовете, подобряване на обществения транспорт и др.
 Биоразнообразие – нов подход в стратегиите за биологичното разнообразие и за опазване и
развитие на горите, предложения за „зелени“ европейски градове и за увеличаване на
биологичното разнообразие в градските пространства, засаждане на нови дървета и
възстановяване на увредените или с изчерпани ресурси гори, популяризиране и използване
на водораслите и други нови източници на протеини.
 Стратегия „От фермата до трапезата“
 Намаляване на замърсяванията

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за
управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027
г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за
изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на
рибарството. Въз основа анализ социално-икономическото развитие на България, са определени и
следните основни направления на инвестиции с европейско финансиране през програмен период
2021-2027:






иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;
чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;
подобряване на мобилността и регионалната свързаност;
развитите на човешките ресурси и образование;
устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Национална програма за развитие България 2030 – прилага приоритетите на ЕС към националните
нужди и специфики и определя три стратегически цели:
 технологична трансформация;
 демографски подем;
 намаляване на неравенствата.
и 5 оси на развитие:
 Иновативна и интелигентна България с три национални приоритета: образование и умения;
наука и научна инфраструктура; интелигентна индустрия;
 Зелена и устойчива България – с три национални приоритета: кръгова и нисковъглеродна
икономика; чист въздух и биоразнообразие; устойчиво селско стопанство;
 Свързана и интегрирана България – с три национални приоритета: транспортна свързаност;
цифрова свързаност; местно развитие;
 Отзивчива и справедлива България – с два национални приоритета: институционална рамка и
социално включване;
 Духовна и жизнена България – с два национални приоритета: здраве и спорт; култура,
наследство и туризъм.
План за възстановяване и устойчивост на Република България (2021-2027) представя вижданията на
правителството и обществото за начина, по който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми
в икономиката чрез вътрешно съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции.
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е да способства за
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В
преследването на тази цел в проекта в него са групирани набор от мерки и реформи, които да имат
съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият,
като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. В дългосрочен план е поставено
постигане стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските.
Същевременно Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в

контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Планът е структуриран в четири стълба, както
следва:

Стълб 1: ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
1. Образование и умения
2. Научни изследвания и иновации
3. Интелигентна индустрия
Стълб 3: СВЪРЗАНА БЪЛГАРИЯ
1. Цифрова свързаност
2. Транспортна свързаност
3. Местно развитие

Стълб 2: ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ
1. Кръгова и нисковъглеродна икономика
2. Биоразнообразие
3. Устойчиво селско стопанство
Стълб 4: СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ
1. Бизнес среда
2. Социално включване
3. Здравеопазване

Важен териториален ориентир при разработване на ПИРО е и Актуализираната Национална
концепция за пространствено развитие 2012-2025 г. Трите стратегически цели на АНКПР, както и
техните специфични цели и приоритети, служат за координираща платформа на всички секторни
политики с териториални измерения:
СЦ 1: Териториално сближаване – чрез подобряване на свързаността на всички нива, укрепване на
мрежата от градове-центрове и развитие на трансгранично, междурегионално и транснационално
сътрудничество
 Специфична цел 1.1. Интегриране в европейското пространство
 Специфична цел 1.2. Полицентрично териториално развитие
 Специфична цел 1.3. Съхранено природно и културно наследство
СЦ 2: Икономическо сближаване - чрез подкрепа за развитие и подобряване качествата на
регионалните потенциали и опазване на околната среда чрез интегрираното изпълнение на мерки
за постигане на следните цели:
 Специфична цел 2.1. Регионална конкурентоспособност в подкрепа на растежа
 Специфична цел 2.2. Стимулирано развитие на специфични територии
СЦ 3: Социално сближаване - чрез създаване на равностойни условия за развитие и реализация на
човешкия капитал, в т.ч.:
 Специфична цел 3.1. Пространствена свързаност и достъп до услуги
 Специфична цел 3.2. Качеството на образователни, здравни, социални и културни услуги
Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен централен регион (ЮЦР) 2021-2027:
средносрочен стратегически планов документ, определящ политическата, икономическата,
пространствената и тематичната рамка на развитието на региона за периода 2021-2027, разработен
в съответствие с НКПР и АНКПР при отчитане на секторните стратегии в областта на икономическото
развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор,

енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. В него са дефинирани
следните приоритети за развитието на региона:
 Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на южен централен район чрез
инвестиции във факторите на растежа
 Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологична среда
 Приоритет 3: По-балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата
Следвани са следните основни принципи:
Структурираност: Общинският план за интегрирано развитие включва смислово, функционално и
хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за последователно надграждане
на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти за
реализация, като в структурно отношение документът се придържа изцяло към Методическите
указания за разработване на ПИР на община на МРРБ.
Интегрираност: Изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните социални, икономически,
екологични, културни и управленски проявления на местното развитие. Спазени са основните
принципи при регионално програмиране „отгоре - надолу“ и „отдолу-нагоре“ във всички етапи на
разработването на документа, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики
на базата на местните специфики и потребности.
Точност: Приложените анализи се основават на официална статистическа информация. Използвани
са данните от текущата статистика на НСИ, както и други официални източници – ДБТ, ОС
„Земеделие“, оператори на комунални услуги и др. Същият принцип е използван и при дефинирането
на системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност.
Публичност, партньорство и широки консултации: Активният контакт и обмен на идеи със
заинтересованите страни е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно
са проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите,
формулирани са стратегическите предложения и са положени основите за сътрудничество с оглед на
реализацията на ПИРО. Социалноикономическите партньори ще бъдат консултирани на всеки етап
от процеса на подготовка на документа в стремеж за повишаване на качеството му и отразяване на
реалните и обществено значими проблеми в социално-икономическото развитие на общината, както
и обхващане на всички възможни техни решения.

4.

Отговорности на институциите и партньорите за разработването и приемането на ПИРО
Любимец

Съгласно чл. 19 от ППЗРР кметът на общината организира изработването, съгласуването и
актуализирането на ПИРО и осъществява координация и контрол върху тези процеси. ПИРО се
обсъжда и съгласува с широк кръг от заинтересовани страни – населението на общината, бизнеса,
НПО, граждански сдружения и др. Техните становища и коментари се отразяват по преценка на

общинския съвет. Кметът на общината предоставя на общинския съвет плана за интегрирано
развитие за обсъждане и приемане. След одобряването на плана той се представя от кмета пред
областния съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на
интернет страницата на общината и на портала за обществени консултации на Министерски съвет.

5. Актуализация на ПИРО
ПИРО се актуализира при наличие на някое от следните обстоятелства:
 При съществени промени в икономическите и социалните условия в общината;
 В резултат на промени в свързаното с него национално законодателство или в правото на ЕС;
 При съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми,
които влияят на изпълнението му;
 При приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните
разчети за средства от ЕС се актуализира и програмата за изпълнение на плана.
Актуализираният ПИРО се приема при условията и реда за изработване и приемане на плана.
6. Наблюдение и оценка на ПИРО
Съгласно чл. 24 от ППЗРР изпълнението на ПИРО се отчита ежегодно с доклади за наблюдение,
изготвени на базата на програмата за реализация. В средата на периода на действие на плана се
извършва междинна оценка, включваща:
 оценка на първоначалните резултати;
 оценка на степента на постигане на съответните цели;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 изводи и препоръки.
След изтичане на периода на неговото действие се извършва последваща оценка не по-късно от една
година, като тя трябва да включва:





оценка на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.

II. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите
и потенциала за развитие на община Любимец

1. Обща характеристика и профил на община Любимец
1.1. Местоположение и географски особености
Община Любимец е административно-териториална единица съгласно Закона за административнотериториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), част от област Хасково, и статистическа
териториална единица от ниво LAU 2 (община) по Номенклатурата за статистически териториални
единици (NUTS) на ЕС. Административен център на общината е град Любимец. Съгласно Закона за
регионалното развитие (ЗРР) област Хасково, респективно община Любимец, се включва към Южен
Централен район, в който попадат пет области - Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.
В северната си част, граничи със Северен централен район, където главното било на Стара планина
е естествена природна северна граница на района. На юг граничи с Турция и Гърция, което
представлява силно стратегическо предимство на общината, на изток с Югоизточния район за
планиране, а на запад – с Югозападния район за планиране.
В съседство на община Любимец на изток са община Свиленград и Република Гърция, на юг - община
Ивайловград, а на запад - с общините Маджарово и Харманли.

Фигура 1: Статистически териториални единици;

Фигура 2: Местоположение на община Любимец спрямо съседни на нея общини;

Община Любимец има стратегическо географско положение не само за страната, но и за ЕС, тъй като
е гранична територия, включително за ЕС. Разстоянието до гръцката граница е 9 км., а до турската
граница - 12 км. Спрямо общата площ на ЮЦР (22,365 кв. км) общината заема 344,26 кв. км, или 1,54%
от територията. По своята територия, община Любимец се нарежда на шесто място в областта.

На територията на Любимец още от древни времена се пресичат важни пътища, свързващи Западна
и Северна Европа със земите от Средиземноморието и тези от Близкия Изток. През землището на
общината и през общинския център преминава международния път Е-80 (част от евро коридор №10),
който свързва Западна и Централна Европа през София, Пловдив, Хасково, Любимец и Свиленград с
Истанбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Близостта до турската и гръцка граница й определят
стратегическо разположение и представлява сериозно предимство в транспортно-логистичен аспект.
Именно близостта й до Свиленград, Турция и Гърция крие големи възможности за включване към
конкретни дву- и тристранни проекти в сферата на икономиката, туризма, бизнеса, околната среда и
екологията.

Карта 1: Географско положение и достъпност;

1.2. Населени места, кметства и административен център
По брой на населението към 31.12.2019 г. общината наброява 9085 души (НСИ). В административно
отношение община Любимец се състои от 10 населени места – 1 град (административния център –
град Любимец) и 9 села - Белица, Васково, Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово,
Лозен, Малко Градище, Оряхово и едно ваканционно селище, което няма статус на населено място
(град или село) - Арда.
Мнозинството (6859 души) от жителите на общината живеят в градския център – град Любимец, а
останалите 2226 души в 9-те села. Съгласно заповед № РД-02-14-2021/14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр.
66, 28.08.2012 г.) на МРРБ за категоризацията на населените места, Любимец HKV17 е определен за
4-та категория община.

№

ЕКАТТЕ

Населено място

площ, км2

Надморска
височина (метри)

% от територията на
общината

1

3544

град Любимец

57,374

56

16,67

2

10286

село Белица

28,132

118

8,17

3

12560

село Васково

16,273

341

4,75

4

14787

село Вълче поле

49,961

299

14,51

5

24311

село Георги Добрево

26,574

156

7,72

6

34014

село Дъбовец

41,383

174

12,02

7

44077

село Йерсуалимово

22,034

125

6,40

8

44570

село Лозен

21,962

108

6,38

9

46574

село Малко градище

50,41

186

14,64

село Оряхово

30,103

235

8,74

10 54033

Таблица 1: Населени места на територията на община Любимец;

Спрямо достигнатата степен на урбанизираност и териториалния характер на урбанизационния
процес, тя се отнася към средно урбанизираните в страната2, заедно с още 95 общини на територията
на страната. Централните й равнинни части са заети от високо ефективни и плодородни земеделски
земи, южните - от ридовете Драгойна и Мечковец, покрити с гори и слабо урбанизирани.

2

Социално-икономически анализ на районите в България, 2019, Национален център за териториално развитие (НЦТР),
втори етап, част – I, с. 25

Карта 2: Класифициране на общините по степен на урбанизация. Източник: НСИ, обработка на данни – НЦТР

Средно урбанизирани (междинни) са тези с население от 5 до 50 хил. жители в общинския център
или над 50% от населението да е в населени места с от 5 до 50 хил. жители. Община Любимец се
характеризира като селски район (с население под 15 000) и ще продължи да се характеризира като
такъв, въпреки промените в определението на селска община.

Карта 3: Селски общини. Източник: Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

1.3. Природна система и природно-ресурсен потенциал
Природно-ресурсният потенциал е важен елемент от капитала на националното пространство, като
неговата структура, запаси и качествени характеристики определят териториалното разделение на
труд, профила и специализацията на икономиката, нейните потенциали и възможна ефективност.
Структурата на природно-ресурсния потенциал включва основните компоненти на природната
среда, взаимодействието между тях и тенденциите, проявяващи се в тяхната динамика.
Климат и климатични ресурси
Община Любимец се намира в континентално-средиземноморската климатична област, което
определя и континентално-средиземноморският тип климат на община та. Най-характерните белези
на този тип климат са топлото лято и меката зима (януарските температури са над 0оС), сравнително
малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на
ежегодно устойчива снежна покривка.

Радиационно-топлинен баланс: Територията на община Любимец се характеризира с положителен
радиационен баланс (разликата между погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност е
положителна) през цялата година – над 2250 MJ/m2/годишно. Тази стойност е сред най-високите за
страната.
Температура на въздуха: Средната стойност на годишната температурата на въздуха в община та
варира в границите между 12,6°С и 13,6°С. Средните юлски температури са между 22-24°С, а
средните януарски температури за община та се колебаят от 0 до 1-2°С над нулата. Сумата на
температурите през активния вегетационен период достигат 4000°С и е една от най-големите за
страната.

Атмосферно налягане и вятър: Вътрешно годишният ход на атмосферното налягане се характеризира
с един максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на този на
температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са съответно 1020.78hPa
и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa. Средногодишно за страната при температура на въздуха
0оС атмосферното налягане е 1013hPa. Приведени към морското равнище годишните стойности за
всички станции в страната са между 1015 и 1018hPa. Преобладаващите ветрове са северозападни и
североизточни. През студеното полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фонов ефект.
Влажност на въздуха: Броят на сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна
влажност над 80%) дни е важен индикатор за атмосферната влажност. Община Любимец попада в
групата на райони с най-много сухи дни през годината и съответно най-малко влажни дни. Това
определя една средна годишна стойност на влажността на въздуха около 69%. (по данни на
Агростанция – Любимец).
Валежи и снежна покривка: Годишната сума на валежите на територията на община та е около 500
мм. Максимумът на валежите е зимен (ноември-януари), а минимумът лятно-есенен (юлисептември). Наблюдава се вторичен майско-юнски максимум на валежите. Много чести са
интензивните и поройни валежи през май и юни, като случаите на валежи от град през периода от
месец май до месец август са 1-2 пъти.
Зимните валежи са най-често от дъжд. Участието на снега (5-6% от годишната сума) е най-малко в
сравнение с всички останали райони на страната. Обикновено първата снежна покривка на
територията на общината се формира през средата на месец декември. Тя е непостоянна и се топи
няколкократно. Средният годишен брой на дни със снежна покривка на територията на община та е
около 5.
Ландшафт: Ландшафтът на Община Любимец е разнообразен. Наблюдава се както равнинен, така и
хълмист и нископланински. Северната и централната част е заета от Горнотракийската низина,
характерна с обширни приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват
използването на земеделските площи.
На изток се разполагат ниските разклонения на Сакар планина, на юг Източно Родопския рид Гората,
а на запад Хасковска хълмиста земя. Средната надморска височина варира от 70 м (гр. Любимец) до
703 м (вр. Шейновец).
Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити, кристалинни шисти, гнайси,
мрамори, варовици, андезити и др.
Води и водни ресурси, акватория
Водните ресурси в общината са под нормалните за страната, а малкото количество валежи
характерни за общината (средногодишно 500 л/кв.м), предполагат задължително интензивно
напояване, което от своя страна затруднява питейно-битовото водоснабдяване в някои населени
места.

Като цяло територията на общината се характеризира с малка водоносност. Това са дължи на малката
водоносност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които заемат значителна част от нейната
територия.
Водните ресурси се формират главно за сметка на оттока на р. Марица и нейните притоци, по
значителен от които е р. Бисерска. Дължината на р. Марица на територията на общината е около
9,897км. Друг източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са подземните грунтови води.
Те са акумулирани главно в речните тераси на Марица и притоците й. Използват се за питейно и
битово водоснабдяване.
Общият брой на изградените водоеми на територията на общината е 148, като общата им площ е
151,8 ха. Използват се предимно за напояване на обработваемите площи. Освен тях са изградени и
7 язовира с обща площ от 383,8 ха, от които частта от яз. Ивайловград, която попада в общинските
граници е 347 ха.
Полезни изкопаеми
На територията на общината няма голямо разнообразие от находища на полезни изкопаеми. В
средата на осемдесетте години е било разработено и експлоатирано Лозенското рудно поле (на
територията на с. Лозен, местността “Св. Марина”). Добивани са метални полезни изкопаеми с
основни компоненти олово и цинк. В находището са открити и незначителни запаси на сребро.
Добивът на инертни материали е съсредоточен в находища:






Руслото на река Марица, десният бряг на р. Марица, преди вливането в нея на р. Бисерска. С
разрешително за ползване на воден обект, издадено от МОСВ, се осъществява добив от участък
с площ 37780 кв.м. (дължина 485 м. и средна ширина 100 м). Определеният за изземване обем
е 33652 куб. м., състоящ се предимно от средно зърнест пясък.
Находище „с. Лозен” - обектът е за добив на строителни материали (риолити) с площ от около
100 дка като за целта е отдаден на концесия през 2004 г. за срок от 20 годи-ни. През 2011 е
договорът е прекратен временно поради обявяване на фирмата в несъстоятелност и не внасяне
на концесионната такса. Теренът е силно нарушен и се нуждае от рекултивация.
Находище с. Георги Добрево – кариера за глина с площ около 102 дка, която не се експлоатира
от 20 години. Територията е нарушена и има нужда от рекултивация.

Почви
Според почвено-географското райониране на България, територията на община Любимец се намира
в Средиземноморската почвена област - в Източнородопско-Сакарската провинция, при което има
доминиране на плитки почви (Leptosols) – ранкери с литосоли, на ранкери с канеленовидни
лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални тук са червените канеленовидни лесивирани почви (ferric,
LVf), андосолите (Andosols) и планосолите (Planosols), площите на които са ограничени. Почвите на
провинцията са предимно от ІV бонитетна група – лоши. Проблем за опазване на почвите е ерозията.
Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три основни вида почви:





Канелените горски почви заемат предпланинските части на Източните Родопи. Тези почви
се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават глинест хоризонт.
Богати наносни (алувиално-ливадни) почви по поречието на р. Марица.
Плитки почви (ранкери, литосоли и рендзини) – на изток по ниските разклонения на
Сакар. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се
характеризират с протичането на ерозионни процеси.

Почвеният фонд на общината, в комплекс с хидроклиматичните условия, предлага много добри
възможности за развитие на земеделието, а почвено-климатичните условия се определят като много
добри и подходящи за създаването на лозови масиви и развитие на лозарството. Съществуват добри
условия за отглеждането на зърнени и технически култури и зеленчукопроизводство. Последното е
съсредоточено главно по поречието на р. Марица.

1.4. Историческа обвързаност
Земята на Любимец има хилядолетна история. Първите селища в тази област датират от 6000 години
преди новата ера. През тракийско време - третото, второто и първото хилядолетие преди новата ера,
този край преживява материален и културен възход, който го поставя на едно ниво със
забележителната Средиземноморска култура. По това време този край е обитаван от тракийското
племе одриси, запазило най-дълго етнически облик, създало държавна организация и висока
материална и духовна култура.
Свидетелства за обитаването на тези земи е откритото късно неолитно ямно светилище край
Любимец, датирано към 5400-5000 год. преди н.е. Южно от с. Малко Градище е археологическия
обект „Глухите камъни” – предполагаемо тракийско светилище – сложен комплекс с култов характер,
от първото хилядолетие преди н.е. При археологическите разкопки има открити и останки от ранно
християнска трикорабна църква от V – ІV в. от н.е., едно от свидетелствата, че християнството е било
разпространено в тези земи по-рано, от колкото в другите части на България.
Град Любимец е наследник на старо селище - на 7 км от местоположението на днешния град, в
местността Дервента. В непосредствена близост до града е местността Хасар, където са намерени
останки от римската крепост Реме. По време на кръстоносните походи и по късно селището е
опожарявано. Част от населението основава селище в местността Ютрицата, а друга в местността
Старо селище. И двете селища са на три километра от днешния град Любимец. В стари документи те
се споменават през 1572 г. Към 1762 г., двете селища се обединяват с името Хебибчево (Хебибча), на
управляващия тогава тази околия Хебиб Бей. С това име селището е познато до 1906 г., когато е било
преименувано на Любимец. В миналото, а и сега, Любимец е известен с износа на зърнени храни и
овощи по плавателната тогава р. Марица.
С прокарването на жп линията “Мустафа паша” (Свиленград – Белово) в 1873г., тук се изгражда гара
Хебибчево. Около нея се заселват търговци на зърно и дървен материал, кръчмари, гостилничари и
др. Изграждат се мелници, маслобойни, тухларни и памукопредачна фабрика. Отглеждат се памук,

тютюн и зеленчуци. Този край заживява с нови темпове след Освобождението. Той е включен в
пределите на България след Съединението 1885 г, като получава статут на град през 1969 година.

2. Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала
за развитие на община Любимец
Устойчивото развитие има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да
излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. То се базира
на цялостен подход, включващ, както икономически и социални, така и екологични съображения,
които взаимно си взаимодействат. Като една от фундаменталните цели на ЕС, заложени в Договора
за Европейския съюз, концепцията предполага икономическият растеж, социалното сближаване и
опазване на околната да се прилагат заедно и са се допълват взаимно. Нещо повече, „устойчивото
развитие“ се дефинира като развитие, което „посреща потребностите на настоящото поколение, без
да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди“.
2.1. Анализ на икономиката в община Любимец
От гледна точка на икономическия си потенциал общините от област Хасково попадат в две групи. В
първата са Хасково и Димитровград, в които се намират най-големите промишлени предприятия в
областта, а във втората са останалите девет общини, включително и община Любимец. Със своя
икономически профил и състояние Любимец продължава да заема скромно място в социалноикономическия комплекс на областта. Въпреки ограничените ресурси и донякъде икономически
потенциал, с които разполага, икономическият сектор на общината до голяма степен съответства на
възможностите на общината и на влиянието, което външните и вътрешни фактори й оказват.
Област Хасково е сред териториите с най-малко чуждестранни инвестиции, като община Любимец
се характеризира със ниски икономически показатели в сравнение с другите общини в областта.
Размерът на ПЧИ с натрупване, претеглени спрямо населението, тоест ПЧИ на човек от населението
за 2018 г. е 261 евро, като по този показател община Любимец изпреварва единствено община
Тополовград и Минерални бани.

ПЧИ на човек от населнието
Хасково

1331

Харманли
Тополовград

389
32

Свиленград
Минерални бани

1101
44

Димитровград
Любимец

707
261

Фигура 3: Преки чуждестранни инвестиции с натрупване на човек от населението в общините в област Хасково в евро,
2018.

Източник: по данни на НСИ, изчисления на ИПИ
В повечето български общини, където има чуждестранни инвестиции, обемът им е под 1 000 евро на
човек от населението. В редица малки общини като Гълъбово и Челопеч обаче те достигат до 57- 92
000 евро на човек заради индустрията. В Минерални бани и Тополовград пък са под 50 евро на човек.
Приходите на нефинансовите предприятия от износ на човек за общината Любимец за 2018 г. са 504
лв., което е сред най-ниските в областта. Индикаторът е показателен от една страна за неразвитите
връзки на общинските икономики, в т.ч. и на община Любимец, с международни и регионални
пазари, а от друга, настоящите възможности на местните износители.
Фигура 4: Приходи от износ на човек от населението в общините на област Хасково (лева), 2018г.

Приходи от износ на човек от населението
Хасково

3950

Харманли
Тополовград

4009
137

Стамболово

2219

Свиленград
Минерални бани
Любимец
Ивайловград

4426
363
504
399

Димитровград

4182

Източник: по данни на НСИ, изчисления на ИПИ
Макар и икономиката на общината, като отворена система, да изпитва последствията на случилата
се световна икономическа криза в периода 2007-2008, то данните за годините до 2013 г. показват, че
за разлика от много други общини в страната, кризата не е засегнала сериозно община Любимец. В
този смисъл, тепърва ще бъдат изучавани и анализирани икономическите последствия, конкретно за
общините и община Любимец, от настъпилата през 2020 година пандемия, породена от COVID-19.
По-долу са представени данни за два условно разделени периода – 2007-2013 и 2014-2019, като за
2015 и 2016 липсват данни. Данните обхващат периода преди настъпване на пандемията, поради
което са възможни известни различия с икономическата ситуация в общината през 2020 година, но
те тепърва ще бъдат обективно представени.
Въпреки лекия спад през 2014 г., положителната тенденция, свързана с нарастващо увеличение на
броя на предприятията на територията на община Любимец се запазва. През 2019 г. в общината са
регистрирани 377 предприятия. Темпът на ръст, с който броят на предприятия се е увеличил спрямо
2007 г. е 65%, а спрямо 2014 г. – с 8,9%. В структурен аспект преобладават микропредприятията, при

които служителите са по-малко от 10 души, а годишният оборот не превишава 3 900 000 лв. През
2017 г. 355 от всички 369, 2018 – 361 от всички 375, а през 2019 година 363 от всички 377 са микропредприятия. На територията на общината няма големи предприятия с повече от 250 служители, а от
2019 година няма и средни предприятия с повече от 50 служители. През 2019 има регистрирани 14
малки предприятия със служители между 10-49 души. Поради конфиденциалност на данните,
предоставени от НСИ не можем да кажем какъв брой са били малките и средни предприятия на
територията през 2017 и 2018 година, но взимайки предвид общия брой предприятия можем да
приемем, че за 2017 г. те са били общо 11 от всички предприятия, а за 2018 – 14.
През 2019 г. произведената продукция на територията на община Любимец е 38,748 лв., като това са
едни от най-ниските стойности, регистрирани в периода 2007-2019 година. В низходящ ред, наймного продукция е произведена през 2013 (65,991 хил. лв.), 2008 (73,590 хил. лв.) и 2014 (100,971
хил. лв.). година. Можем да заключим, че произведената продукция като крива следва, по-скоро,
отрицателен темп на развитие за периода 2014-2019 година.

Произведена продукция (хил.лв) на територията на община
Любимец в годините 2014, 2017, 2018 и 2019
100 971

50 224
41 879

2014

2017

2018

38 748

2019

Фигура 5: Произведена продукция на територията на община Любимец за 2014, 2017, 2018 и 2019 г. Източник: НСИ.

Броят на заетите лица в предприятия на територията на община Любимец през 2019 година е 892. В
съпоставка с годините 2014, 2017 и 2018 броят на заетите лица през 2019 година намалява, т.е.
следва отрицателен темп на развитие. Този темп е дори по-силно изразен, ако се вземат предвид
годините от 2007 до 2013, в които броят на заетите лица в предприятия на територията на община
Любимец е, макар и не значително, по-голям от този, който следва за периода 2014, 2017, 2018 и
2019 година. Тенденциите се затвърждават от данните, предоставени в таблицата по-долу.
години3
Показатели
Предприятия
(брой)
3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2017

2018

2019

228

230

352

345

350

369

358

346

369

375

377

Данни за 2015 и 2016 липсват

Произведена
продукция
30 404 73 590 42 584 44 080 35 872 41 549
(хил. лв.)
Размер на ДМА
28 257 46 303 47 958 38 402 41 945 90 322
(хил. лв.)
Заети лица
(брой)

1247

1540

1509

1435

1202

1150

65 991 100 975 50 224 41 879 38 748

66 070

60 112

-

-

-

1130

998

997

1013

892

Таблица 2: Източник на информация: ТБС Хасково, ОУП на община Любимец;

През 2019 година предприятията на територията на община Любимец са реализирали най-много
нетни приходи от продажби – 71,801 хил. лв., като постигнатите през 2018 и 2017 са съответно, както
следва 67,624 хил. лв. и 63,761 хил. лв. Нетните приходи от продажби нарастват с приблизително
един и същ темп спрямо всяка предишна година. Таблицата, по-долу, представя процентно
разделение на нетните приходи от продажби, реализирани в общината спрямо общия брой нетни
приходи за трите години.
Процентно разделение на нетните приходи от
продажба спрямо общия брой реализирани приходи за
периода 2017-2019 г.

32%

35%

2017

2018

2019

33%

През 2019 година най-много произведена продукция е реализирал сектор „Селско, горско и рибно
стопанство“ – 9880 хил. лв., като в сравнение с произведената продукция през 2017 г. е налице
сериозен спад, изчислен на 49%. На второ място по произведена продукция на територията е сектор
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, чийто темп спрямо 2017 г. расте с 59%. Други
икономически сектори, които за 2019 година са реализирали повече произведена продукция спрямо
2017 г. е сектор „Култура, спорт и развлечения“, който отбелязва 57% растеж.
Най-голям спад в произведената продукция се наблюдава в сектор „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – минус 75,2% спрямо 2017 година. На
второ място е ключов за общината сектор на „Преработващата промишленост“, който регистрира
спад от минус 36% в сравнение с нивата на произведена продукция през 2017 година.
Таблицата, по-долу, предоставя данни относно отделните икономически отрасли в структурата на
икономиката на община Любимец:

2017

2019

Произведена
продукция (хил.
лв.)

Заети
лица
(брой)

Брой
предприятия
(брой)

Произведена
продукция
(хил. лв.)

369

50224

997

375

41879

1013

377

38748

892

56

19536

159

60

10267

158

50

9880

153

..

..

..

..

..

..

..

..

..

22

7205

240

25

5226

241

26

4567

120

10

10043

8

10

10018

7

10

2489

8

Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строителство

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Общо (всички икономически
дейности, с изключение на
сектори K, O, T и U4)

Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща
промишленост
Производство и
разпределение на
електрическа и топлинна
енергия и на газообразни
горива

4

2018

Брой
предприятия
(брой)

Заети лица
(брой)

Брой
Произведена
предприятия продукция
(брой)
(хил. лв.)

Заети
лица
(брой)

“К“ – Финансови и застрахователни дейности, „О“ – Държавно управление, „Т“ - Дейности на домакинства като работодатели, „U“ - Дейности на екстериториални
организации и служби.

Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети

163

4939

334

162

5968

328

171

7859

333

Транспорт, складиране и
пощи

22

4115

50

20

4556

53

24

5679

62

Хотелиерство и
ресторантьорство

36

729

79

34

630

85

31

663

76

4

..

7

4

105

8

5

..

7

3

..

3

3

..

4

4

49

4

10

141

23

13

215

25

14

280

27

Административни и
спомагателни дейности

4

27

4

5

63

6

4

114

3

Образование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

868

58

15

1053

59

15

1109

59

4

1963

11

3

3088

11

3

4567

10

16

133

16

18

315

19

17

320

17

Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; Далекосъобщения

Операции с недвижими
имоти
Професионални дейности и
научни изследвания

Хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и
развлечения
Други дейности

Таблица 3: Източник - ТБС Хасково;

По брой предприятия, в отрасловата структура на общинската икономика водещо място продължават
да имат отраслите „Селско стопанство“ и „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“. Тази
тенденция се запазва и през 2017, 2018 и 2019 година. Въпреки положителните тенденции, които
бележат развитието на отрасъл „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия“ през изминалия програмен период, неговото значение намалява в отрасловата структура,
по отношение на произведена продукция, макар броят на предприятията в отрасъла и заетите в
предприятията да се запазват. Отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ е
традиционно развит и увеличава темповете си на развитие, като за между 2017 и 2019 година се
наблюдава нарастване произведената продукция с 9,3%, както и 4,9% увеличение на броя
предприятия, които развиват дейност в отрасъла. Големият брой икономически субекти (фирми) в
търговията – 171 дават основание тя да бъде характеризирана като отрасъл на дребния бизнес.

Брой предприятия, отраслова структура, община Любимец, 2019
год.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ…
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА…
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И…
СТРОИТЕЛСТВО
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,…
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА…
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

17
3
15
0
4
14
4
5
31
24
171
0
0
10
26
0
50

Фигура 6: Брой предприятия през 2019 г. в отрасловата структура на община Любимец.

Със стабилно развитие е и отрасъл „Транспорт, складиране и пощи“. Това се дължи на транспортногеографското положение на община Любимец и ролята на двата вида транспорт – железопътен и
автомобилен.
Най-много заети лица през 2019 г. има в отрасъл „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“
(333), следван от отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ (153), който, по-скоро, запазва един и
същ темп на заетост, и на трето място отрасъл „Преработваща промишленост“ (120), в който се вижда
осезаемо намаление ръста на заетите в сравнение с периода 2017-2018, когато е бил на второ място.

2.1.1. Първичен сектор
Добивна промишленост
В общината функционира една кариера за добив на трошен камък край с. Лозен, а материалите
добивани в кариерата са подходящи и намират приложение в пътното строителство. В настоящият
момент се осъществяват проучвания на Лозенското рудно поле за добив на олово, цинк и сребро.
Единственото действащо предприятие - ЕТ „Руска Ангелова“ е за добив и преработка на облицоващ
камък - мрамор и гнайсошисти в с. Дъбовец. То има концесия и разработва находище „Чакъров дрян“
в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград. Съгласно анкетирането на населените места
през 2016 г, заетите в това предприятие в с. Дъбовец са 3 души.
Към добивната промишленост е и производството на електроенергия, което се характеризира със
строителството на фотоволтаични централи – основно на неизползваеми и необработвани
земеделски земи с ниска категория на почвите. На територията на общината тази дейност се
осъществява от фотоволтаична централа „Цунами“ в землището на с. Георги Добрево с мощност 0,08
мW. На територията на община Любимец има също и лични, или за собствени нужди фотоволтаични
системи, които са монтирани в урбанизирани територии на покривите на сгради или прилежащи
терени, промишлени здания, складове, заводи. Изградените фотоволтаични системи функционират
на площи общо от 114.1 ха в землищата на:





с. Васково – 5.75 ха
с. Георги Добрево – 4.44 ха (Фотоволтаична централа „Цунами“)
с. Йерусалимово – 18.60 ха
с. Оряхово – 85.35 ха

Освен тях, по данни от общината, със завършени или в процес на процедиране за промяна на
предназначението на земята, с инвестиционно намерение изграждане на още фотоволтаични
системи за добив на електроенергия от ВЕИ. В ход са преписки за още 289,49 ха, от които върху
необработваеми земеделски земи – 286,18 ха и върху пустеещи горски земи 3,31 ха. - в землището
на с. Васково. Съгласно законовите изисквания, средният краен срок за който следва те да се
реализират, изтича до 2020 г.
Селско стопанство
Селското стопанство е традиционно развит и основен отрасъл в община Любимец – важен фактор за
осигуряване доходи на домакинствата и възможност за самозадоволяване с хранителни продукти.
Това придава изключително значение на неговото съществуване и развитие, особено предвид
кризата, застоя на икономическо развитие и безработица, както в национален, така и в глобален
мащаб.

За развитие на земеделието в общината основополагащо значение има опазването на високите
категории земи и терените с трайни насаждения. Към момента не се използват ефективно
поливните съоръжения, заради високата цена на водата, поради неефективността при преноса й лоша експлоатация на съоръженията, течове и загуби. Въпреки това, тези поливни съоръжения
трябва да се съхранят и да се положат усилия за тяхното възстановяване. На територията на общината
има над 10 микроязовира и водоеми, които се определят като добра предпоставка за развитие на
поливното земеделие:

Таблица 4: Водни площи със значение за земеделието. Източник: КВС.

Подотрасли на селското стопанство с по-голямо значение за община Любимец са растениевъдството,
докато животновъдството има подчинено значение. Като цяло, структурата на селското стопанство в
общината е растениевъдна-животновъдна.
Растениевъдство
Растениевъдството се определя като основен икономически отрасъл в общината, като все по-силно
се утвърждава в икономическият й профил. Ключовите фактори, които имат влияние в тази насока са
1) наличието на качествени поземлени ресурси, 2) благоприятни климатични условия и 3) традиции
на населението, в т.ч. наличие на добър производствен опит в аграрния сектор. Инвестиционният
интерес в областта на селското стопанство е ориентиран основно в зърно производството и в
създаване нови масиви от трайни насаждения.

По данни от проведено през 2016 година анкетиране на населените места, заетите площи по видове насаждения имат следните
стойности:
Населено място

Есенници

Есенници
общо

с. Белица

400

с. Васково

200

с. Вълче
поле
с. Георги Добрево

1000

с. Дъбовец

Пшеница

Слънчоглед

Дини,
пъпеши
Царевица

Ечемик

Тютюн

Памук

Люцерна

Общо
по н.м.
дка

Люцерна

800

Овошки

Лозови
масиви

100

300

700

500

1000
5210

50

100

60

2000

х

Х

132

с. Йерсуалимово
с. Лозен

Технически
култури

1000

3000
Х

Трайни
насаждения

132
7500

5000

2000

500

60

8760
1000

200

Гр. Любимец

0
13800

с. Малко градище

10000

с. Оряхово

3000

Общо за общината

25100

8000

14000

1000

3000

1000

1000

500

Таблица 5: Заети площи по видове насаждения, 2016 г., източник: ОУП на община Любимец.

300

3000

500

500

850

292

5400

500

560

4000

2000

200

34402

В структурата на растениевъдството, важно място има производството на зърнени храни. Отглеждат
се следните зърнени култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Те формират около една трета
от произведената продукция в аграрния сектор в стойностно изражение. През последните години се
проявява тенденция тези култури да се отглеждат на по-големи масиви, което повишава и
ефективността на това производство.

Пшеница

Царевица

Слънчоглед

Ечемик

Зеленчукопроизводството е традиционен подотрасъл на отрасъл „Селско стопанство“ в община
Любимец. Благоприятните фактори за развитието му са качествените почвени ресурси, климатичните
условия и производствените традиции на населението. В общината се прилагат различни технологии,
в зависимост от условията на отглеждане на зеленчукови култури. Най-голям дял заемат доматите,
пиперът, краставиците, лукът, зелето и картофите, които формират над 95% от стоковата
структура на зеленчукопроизводството. Основна зеленчукова култура в общината са доматите,
краставиците и дините. Организира се следното зеленчукопроизводство:





Ранно и средно ранно полско производство: продукцията от това направление постъпва в
периода юни-ноември в зависимост от биологичните особености на културите. Това
производство е свързано с разсадно и безразсадно отглеждане на културите.
Оранжерийно зеленчукопроизводство: осъществява се в тунели, парници и оранжерии с
полимерно или стъклено покритие, като се отглеждат зеленчукови култури и разсад за
ранно и средно ранно полско производство. Основните зеленчукови култури, които се
отглеждат в оранжерии са доматите, краставиците, пиперът, патладжана, по-ограничено
лукът и чесънът за зелено, репичките, спанакът, салатите, зеленият фасул, дините и
пъпешите.

Характерно за зеленчукопроизводството в общината е, че добива от реколтата за месеците от януари
до юли е по-голям, като първата оранжерийна продукция излиза към средата на месец май, която за
съжаление вече е изпреварена от по-рано излизащата продукция от Турция и Гърция. Несигурният
пазар за реализацията на това производство е задържащ фактор за по-мащабното производство на
зеленчуци.
Зеленчукопроизводството има нужда от напояване, като съществуващите поливни системи не се
използват ефективно. Това е и една от причините, най-големите площи за отглеждане на зеленчуци
да са по поречието на р. Марица. Развива се и оранжерийното производство на зеленчуци, като се
наблюдава разширяване на площите с полиетиленови оранжерии, където предимно се отглеждат
ранни домати и краставици. Почти във всеки имот от селищните територии има изградени
полиетиленови оранжерии, в които се използва труда на семействата. Ново изградени са и 60 дка
полиетиленови оранжерии в по-мащабни размери, 2 от които са в производствените терени на град
Любимец. Полиетиленовите оранжерии създават особен силует на градската територия на Любимец.
За развитието на земеделският отрасъл на територията на общината е необходимо изграждането на
модерна Зеленчукова борса в град Любимец, на която местните производители да излагат своята
продукция. Община Любимец е известна в цялата страна с производството на дини и пъпеши.
От техническите култури е застъпено отглеждането на памук, захарно цвекло и тютюн, като
площите, свързани с тяхното отглеждане намаляват. От трайните насаждения нарастват площите
заети от лозя. Съществуват изключително благоприятни почвено-климатични условия за създаването
на лозови масиви, като ресурсна база за развитие на лозарството и винопроизводството в общината.
Много от тях са изградени чрез Европейско финансиране, тъй като създаването им изисква големи
инвестиции. Освен лозови, в общината се създават и нови овощни масиви - от ябълкови насаждения,
праскови, сливи, череши, кайсии.
Желателно е да се търсят алтернативни подходи за увеличаване дела на трайните насаждения,
включително чрез засаждане на етерично-маслени култури. Подкрепата на земеделския сектор в
общината зависи силно от знанията и капацитета на жителите, в т.ч. и младежите, които завършват
средно образование за отглеждане на традиционни или алтернативни за общината земеделски
култури, както и за развиване на дейности със значение за местната икономика.
Животновъдство
Животновъдството в община Любимец е загубило значителна част от своите позиции в селското
стопанство. Животновъдните ферми с голям брой селскостопански животни днес не съществуват.
Съвременният профил на животновъдството е представен от индивидуални собственици на
животни, отглеждани в семейни дворове (в индивидуалните стопанства) и включва отглеждане на
единици животни. По своят характер състоянието на животновъдството може да се характеризира
като „семейно, дребно“ предназначено основно за задоволяване на собствени нужди. По последни

данни на територията на община Любимец преобладават най-много птици, следвани от говеда, кози,
овце и пчелни семейства.
Посочените данни за броя на отделните видове селскостопански животни, през 2012 г. съпоставени
с броя на домакинствата, показват, че действително животновъдството в общината е с дребностоков
характер и е предимно за задоволяване на собствените потребности. Прави впечатление малкия
брой на свинете в общината, независимо от по-големите възможности за по-добро представяне на
свиневъдството. Растениевъдството е в състояние да осигури необходимите фуражи за отглеждане
на по-голям брой свине и птици. Проблем, който изисква решение в това отношение е привличане
на инвестиции, насочени към изграждане на уедрени животновъдни ферми. Данни от 2016 г. относно
отглежданите животни по населени места показва, че то е със значително влошени показатели и е
както следва:
Населено
място
с. Белица
с. Васково
с. Вълче
поле
с. Георги Добрево
с. Дъбовец
с. Йерусалимово

с. Лозен
Гр. Любимец
с. Малко
градище
с. Оряхово
Общо за
общината

Крави (говеда,
телета, биволи)
40
300
150
500
150
235
200
180
50
350
2155

Свине

22

22

Овце

Кози

150
200
80

80
500
95

163
50
253
550
258
30

309
20
95
50
4
100

50
1784

50
1303

Птици

Пчелни
кошери

150

230

90
50
20
30
100

230

440

Таблица 6: Отглеждани животни по населени места, 2016 г.; източник: ОУП на община Любимец.

Благоприятни условия за развитие на екологично животновъдство е наличието на площи, заети с
ливади, пасища, мери, пасища с храсти и храсти. Ливадите са сравнително малко – около 200 ха, но
пасища, мери, пасища с храсти и храсти са общо 2672.3 ха и съставляват 7.76 % от земеделските
територии. Те са благоприятни за отглеждане на кози и овце.
По данни от КВС в община Любимец има само 1 кравеферма в с. Васково с площ от 4.5 дка, но във
всички населени места има стопанско дворове с обща площ от 104.12 ха. Към момента те запустяват
и се ограбват, а като терени биха могли да се използват за развитие на модерно животновъдство. В
производствените терени на общинския център има стопански двор, в който се отглеждат птици и
овце. В помощ на животновъдството са ветеринарните лечебници – по една в Георги Добрево и в
Малко Градище и 3 в общинския център.
Разрастването на първичния сектор може да се реализира и със създаване на рибно стопанство,
като е желателно да се направят съответните проучвания в тази насока с оглед възможните
инвестиции за развитие на садково производство на риба. Развитието на рибно стопанство има
потенциал за развитие на територията, главно поради съществуващите язовири, водоеми и

изкуствени водни площи, както и екологично чистата природа. По данни от КВС, язовири има в: с.
Белица (26.03 ха), с. Дъбовец (350.05 ха – част от язовир „Ивайловград“), с. Малко градище (7.71 ха).
Водоеми има във всички населени места с обща площ от 151.99 ха. Изкуствена водна площ от 24.17
ха има в град Любимец.
Горско стопанство
Горският фонд на община Любимец попада в обособен горскостопански участък, който е в обхвата
на Държавно горско стопанство Свиленград. Горите и горските площи от района са разположени в
Източни Родопи, по поречието на р. Марица и южната част на Сакар планина. Най-голям процент
гори има в землищата на с. Вълче поле, с. Дъбовец и с. Малко градище. От общия размер на всички
залесени площи по-голямата част от тях е заета от широколистни дървесни видове, което е
характерно за Източните Родопи. Общата площ на горскостопански участък „Любимец" е 4 262,5 ха.,
от които 4 139,9 ха са залесени площи и 122,6 ха незалесени (в т.ч. 6,7 ха незалесена
дървопроизводителна площ и 115,9 гола недървопроизводителна площ).
Разпределението на горските площи по землища е както следва:
с. Белица
с. Васково
с. Георги Добрево
с. Дъбовец
с. Йерусалимово
с. Лозен
гр. Любимец
с. Малко Градище
с. Оряхово
с. Вълче поле
Общо

913,7 ха
101,6 ха
99,3 ха
486,1 ха
25,4 ха
246,6 ха
31,0 ха
2 243,2 ха
96,3 ха
19,3 ха
4 262,5 ха

От общия размер на всички залесени площи по-голямата част от тях е заета от широколистни
дървесни видове (бук, черен дъб, зимен дъб, летен дъб, благун, цер, акация, космат дъб, келяв габър,
айлант, полски бряст, гледичия, сребриста липа, бяла топола, пистация). Общата площ на защитените
и специализирани горски територии е 2 524,3 ха.
Дърводобивът е една от стопанските дейности с потенциал за развитие община Любимец, но
въпреки големите площи на горския фонд, той не е развит, поради ниската норма на добив от
представените видове. Дърводобивът се използва основно за производство на целулоза и за битово
отопление. Дърводобивът, дървопреработването, лесокултурната дейност, добивът на сено, гъби,
горски плодове и билки дават възможност за основни или допълнителни доходи на значителна част
от местното население. Не се оценява като значителен потенциала на горите със стопанско значение
за развитие на мащабни дърводобивна или дървопреработвателна дейност. Едно от нещата, които
биха допринесли за развитие на горското стопанство в общината е наличието на горски разсадник.

2.1.2.

Вторичен сектор

Развитието на промишлеността в общината бележи спад в своето развитие. В по-голямата си част
производствените структури са от типа „малки“ и все по-рядко „средни“. Много предприятия, които
са допринасяли за изграждането на промишления профил на Любимец са закрили производствата
си, или работят със силно намален капацитет. Не се извършват големи инвестиции в промишлени
дейности, като в по-голямата си част инвестициите са със символични размери. Промишленият
профил на община Любимец, съставен от отделни производства изглежда по следния начин:
Преработваща промишленост
Промишленият отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“ е представен от
няколко производствени структури. Производството на вино и високоалкохолни напитки е свързано
с дейността на „Винарска къща Любимец“. В град Любимец е и Мелничен комплекс „Любимец“ АД –
включен в структурата на „Хлебна промишленост“ – Харманли. Има и малки обекти за производство
на хляб и хлебни изделия. Предприятията от отрасъла използват като суровинна база производства
от селското стопанство. Модерната в миналото консервна фабрика в гр. Любимец е закрита и днес
не работи.
Отрасъл „Производство на машини и оборудване“ е свързано с дейността на фирма „Фаворит
Машинекс“ ООД (производство на машини за мебелната промишленост). Тя проектира и произвежда
дървообработващи машини и съоръжения. Мащабът на производство е доста широк и включва
копирни фрези, копирни стругове, пробивни агрегатни машини, циркуляри, автоматични линии за
сглобяване на столове, дървообработващи центри със ЦНЦ управление и други по заявка на клиента
в областта на дървообработващите машини. „Фаворитмашинекс" ООД е официален представител на
италианската фирма за производство на дървообработващи инструменти G3 Fantacci–Италия.
Дървообработващите машини и съоръжения намират широко приложение в мебелната
промишленост, в производството на детски играчки, в паркетното производство. Изработват се и
всички видове резервни части за фрези дърводелски ФР-100, ФР-101 и Щтрайхмуси РР061, РР081,
РР101, производство на ЗММ Любимец и КДМ Пловдив. Поради специфичния характер на изделията
съществува голям интерес както от български, така и от чуждестранни фирми и търговци. Голяма част
от продукцията на фирмата е за износ за страни като Русия, Румъния, Македония, Сърбия, Полша.
Основни партньори са български и чуждестранни фирми, работещи за световно известната шведска
фирма Икеа, водеща в сферата на домашното обзавеждане.
Металургия: Фирма "Балкан Груп Метал" ЕООД е създадена през 2013 г. с основен предмет на
дейност търговия с цветни метали и метални отпадъци. Макар и сравнително отскоро на пазара,
фирмата вече има утвърдени позиции в страната и в чужбина. Ключова търговска дестинация е Китай.
Освен това Балкан Груп Метал ЕООД има солидни бизнес отношения с едни от най-големите химични
и металургични предприятия в България, Македония, Сърбия, Гърция, Кипър, Испания. Металите и
метал съдържащите материали имат присъща икономическа стойност. Стойността на чистите метали,

скрап, руда правят цикълът на материалите възможен. Без него идеалите на индустриалната
екология не биха станали реалност. "Балкан Груп Метал" осъществяват дейността си в съответствие
с всички изисквания за опазване и възстановяване на околната среда, като по този начин се
присъединяваме към глобалната мисия за изграждането на един по-добър за живеене свят. В
леярната се произвеждат:




Медни изделия - Медта е пластичен метал с изключително добра електропроводимост и
намира широко приложение като проводник на електричество.
Цинкови заготовки - Цинкът се използва стандартно като материал за анода по
изработването на батерии поради ниския си електроден потенциал (-0,76 V).
Оловни заготовки - Оловото поглъща радиоактивните лъчения, затова се използва за
направата на защитни прегради при рентгенови снимки и др.

Производство на строителни материали: Представено е от завод за мраморни изделия „Елегант
Деанмист“ СД. Произвеждат се скало-облицовъчни материали, както и производство на стълби,
подпрозоречни рамки, облицовъчни плочи, подови настилки и др.
Химическа промишленост: Чрез преустройство на бивша работилница за алуминиева дограма в
производствените терени на гр. Любимец е създаден цех за производство на торови смески. Имотът
е с площ 2278 кв.м. Производството представлява механично смесване на уреа /азотен тор/,
диамониев фосфат, моноамониев фосфат, калциев фосфат, калиев хлорид, калиев сулфат в
определено процентно съотношение. Производителността на оборудването е 2 тона на час готова
продукция. Процесите се извършват в затворени обеми, което не налага локално вентилиране.
Почистването на технологичното оборудване става по сух способ във време на профилактика или
престой. Отпадъци от производството са полиетиленови чували, хартиени, картонени опаковки.
Няма отпадък от торовете при механичното им смесване и пакетиране на готовия продукт.
Дървопреработваща промишленост: „Демакс-Ангел Трендафилов“ ЕТ е предприятие за дърводелски
услуги и производство на мебели и дограма. Ангажира 15 души персонал.
Производство на изделия от текстил и облекла: В град Любимец има две шивашки предприятия:
бившата „Детелина“ АД (детска и дамска конфекция) – днес „Делена ДД“ АД и „Кама“ ЕООД. Фирма
„КАМА“ ЕООД“ работи в България от 1997. Изградена е изцяло с частни капитали. От основаването
си продукцията на фирмата е насочена изцяло за европейския пазар. Фирмата е специализирана в
производството на горно дамско, детско и мъжко бельо и облекло, без работно. През всичките
години фирмата се развива и усъвършенства, въвежда нови и модерни технологии и машини. Към
настоящият момент „КАМА“ ЕООД е оборудвана със съвременна модерна техника, позволяваща
извършването на широка гама от операции с високо качество. Производствената база е разположена
на площ над 4300 кв.м. и отговаряща на съвременните изисквания – топло- и шумоизолация, парно
отопление през зимата и климатизация през летни месеци. Ангажирания персонал е около 100
човека, предимно женска работна ръка. Нова шивашка фирма е започна работа в Любимец на
02.06.2014. Тя е към хасковското предприятие „Делена ДД“ ЕООД, специализирано в производство

и търговия на спортни, ежедневни и работни облекла. Тя се помещава в сградата на бившата фирма
„Брандтекс /завод „Детелина“/. Предлага се обучение за три месеца от фирмени специалисти. За
този период обучаваните получават и подходящо възнаграждение. Фирмата е инвестирала 250 хил.
евро за закупуване на изцяло нови шевни и гладачни машини и за подобряване на производствената
база и условията на труд. Във филиала работят 40 работници – шивачки, гладачки, ОТК, но
капацитетът на обекта е 100 работни места. Продукцията на „Делена ДД“ се реализира изцяло на
външния пазар – Франция, Германия, Испания, Италия, Австрия, Англия, Русия и работи за доказани
марки като: ОТТО, KLINGEL, SPORTALM и BEVERLY HILL.
Строителство: В производствените терени на град Любимец са запазени и функционират няколко
помощни бази, подпомагащи строителната дейност в общината: БКС - база на строителни
предприятия, бивша пясъчна кариера, склад за строителни материали, бетонов възел, склад за
строителни материали и варов възел.
2.1.3. Третичен сектор
Отраслите, попадащи в третичния сектор също имат важно значение за икономическото развитие на
община Любимец. В този сектор попадат отрасли, свързани с т. нар. публични („бюджетни“) услуги и
такива с обслужващ характер, но развиващи се на пазарни принципи. Икономическите отрасли, с поголяма значимост в социално-икономическия комплекс на община Любимец са:




търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
транспорт, складиране и пощи;
хотелиерство и ресторантьорство и други.

Отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ е свързан със задоволяване на
ежедневни и периодични потребности на населението. Негови инфраструктурни обекти (търговски
обекти – магазини) са разкрити във всички населени места в общината. С по-добри икономически
показатели са тези, които са разположени в по-големите селища и по трасето на международен път
Е 80) София-Свиленград-Истанбул). Големият брой на регистрираните фирми в отрасъла – 171,
съпоставен с броя на заетите лица (333 д.) показва че това са икономически единици от типа „микро“
– с персонал до 9 заети лица. Този отрасъл във висока степен е адаптивен на динамичните промени
в бизнес средата.
С положителна динамика остават и показателите в отрасъл „Транспорт, складиране и пощи“, които
се дължат на благоприятното транспортно-географско положение на общината, чиято територия се
пресича от два важни транспортни линейни елемента (път E 80 и жп. Линия София-Свиленград –
Истанбул), които допринасят за развитието на транспортния и съобщителен отрасъл. В общината
действат няколко транспортни фирми за пътнически и товарен транспорт. Телекомуникациите и
съобщенията са представени от обекти на фиксираната и на мобилната телефония. И трите мобилни

оператора поддържат добра мрежа на територията на общината. Пощенски станции и агентства има
във всички населени места.
Транспортната дейност включва следните площадки в производствените
терени на гр. Любимец:
 Паркинги ТИР
 Автомивки
 Бензиностанции
 Автогара
 ЖП гара

В производствените терени на гр. Любимец има няколко площадки за складови дейности:
 Вторични суровини
 Складова база на петрол
 Склад за дърва и въглища
 Складова база за зеленчуци с хладилни камери
 Кантар и закусвалня
 Ново отреден терен за склад
Данни по отношение на сектор туризъм, хотелиерство и ресторантьорство са представени в точка 2.5
„Туризъм“ от настоящият анализ.
По отношение на икономическият потенциал на общината:
 Общината разполага с ограничени потенциали за развитие на комплекс от икономически
дейности и заема скромно място в икономиката на област Хасково;
 В общинският икономически профил са представени сектори и икономически дейности, за
които са налице определени ресурси и традиции в развитието им;
 Има нарастване броя на регистрираните предприятия спрямо 2014 г.;
 Регистрира се спад в произведената продукция от всички икономически предприятия общо;
 Икономическият сектор в общината продължава да е представен от микро предприятия;
 Земеделието продължава да е ключов отрасъл за общината. Растениевъдството е по-добре
представено от животновъдството. В този смисъл, опазването на високите категории земи и
територии с трайни насаждения е задължително за развитието на сектора;
 В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все по-интензивно използване на наличния
поземлен ресурс (обработваемите земеделски земи). Традиционни за общината през
последните десетилетия са растениевъдни производства като зърно производството,
зеленчукопроизводството, производството на дини и пъпеши. Наблюдават се положителни
тенденции и нарастване на площите, заети от трайни насаждения, сред които доминират
лозовите масиви. Животновъдството е в упадък;
 Съществуващите поливни съоръжения трябва да се възстановят и въведат в експлоатация;

 Основен проблем за зеленчукопроизводителите е несигурният пазар, поради изместване на
местната продукция от излязлата по-рано на пазара турска и гръцка. Следва да се търсят
алтернативни пазари и начини за излагане местното производство – напр. онлайн търговия;
 Необходимо е изграждането на земеделска борса в помощ на местните производители;
 Диверсификацията на земеделските култури и отглеждането на алтернативни култури на
трайни насаждения би имало положително влияние върху земеделието в общината;
 Да се проучи възможността за изграждане на рибно стопанство;
 В полза на подотрасъл животновъдство би било изграждането на уедрени животновъдни
ферми и оползотворяването на пространството на стопанските дворове за създаване на
модерно екологично животновъдство. Следва тези практики да бъдат популяризиране и
насърчени сред населението;
 В секторната структура на икономиката водещо място по анализираните икономически
показатели има третичния сектор, а останалите два – допълват икономическото развитие.
Промишленият, сред други сектори/икономически дейности бележи спад към 2019 година.
Производствените структури са от типа „малки“ и „средни“. Водещи промишлени отрасли са
„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“, „Производство на машини и
оборудване“ , „Производство на облекла“.

2.2. Демографска динамика и структура, естествен прираст
Демографската динамика е социален фактор, който придава смисъл на пространственото и
регионалното планиране и влияе на цялостното развитие на страната. Намаляване на раждаемостта,
увеличаване на продължителността на живота, нарастване на броя на представителите на найвъзрастното поколение и увеличаването на тежестта върху младото поколение са причина за този
проблем да се говори като за „бомба с часовников механизъм“. Намаляването и застаряването на
населението е фактор, който има сериозно отражение не само върху икономиката и качеството на
живот, но и върху потребността от специфични социални услуги, включително такива в сферата на
здравеопазването, отдиха и туризма, културата, административните услуги и обитаването. Част от
това застаряващо население живее в трудно достъпните, периферно разположени общини.
Населението намалява и в резултат на продължаващите миграции към по-големите градове в
страната, както и на емиграции към по-развитите страни на запад и север. Това движение на
населението има отрицателен ефект върху националното пространство, защото съществува риск от
обезлюдяване на значителни територии. Трайна е тенденцията на обезлюдяване на най-малките
населени места.
В рамките на тази част от анализа са изследвани различни елементи на демографското развитие, като
е представена тяхната динамика и формиралите се тенденции. Демографската ситуация е описана в
следните направление:



Сравнение на основните характеристики на населението (брой, възрастово-полова структура,
естествено и механично движение, образователно равнище, трудов потенциал и др.)
Изследване на динамиката и тенденциите на демографските процеси в общината.

Население:
Община Любимец е част от област Хасково и съответно принадлежи към Южен Централен район
(ЮЦР). За 2018 година населението на област Хасково е 16,1% от населението на ЮЦР. За тази година,
населението на община Любимец, пък, представлява 4% от населението на областта.

Източник: НСИ, обработка НЦТР;
Данните от графиката по-долу показват съотношението на населението на общината спрямо това на
областта в по-дълъг период, включително и през 2019 година, като негативната тенденция, свързана
с редуциране населението е валидна, както за областта, така и за община Любимец, която запазва
скромното си присъствие като дял от населението през годините устойчиво.
Населението на община Любимец като част от населението на област
Хасково в периода 2010-2019 (брой)
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Фигура 7: Население на община Любимец спрямо населението на област Хасково, периода 2010-2019 г.;
Източник: ТСБ-Хасково.

Община Любимец е съставена от десет населени места – девет села: Малко градище, Вълче поле,
Лозен, Белица, Георги Добрево, Йерусалимово, Оряхово, Васково, Дъбовец и един общински център:
град Любимец. Характерно за много общини в страната е концентрацията на население в градовете
и обезлюдяване на малките села. Към 2019 година населението на община Любимец е 9,085 жители,
като 75% от населението е концентрирано в общинския център – град Любимец, а останалите 25% от
населението обитава селата. От данните, по-долу, става ясно, че населението на територията на

общината следва отрицателен тренд и намалява с всяка изминала година. През 2019 г. темпът на
населението на общината е намалял в сравнение с 2010 с 11,5%.
Нселение на община Любимец между 2010-2019
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Фигура 8: Население в община Любимец между 2010-2019; Източник: ТСБ-Хасково.

Посочените, по-долу, в таблицата данни свидетелстват, че не можем да говорим за наличие на силно
обезлюдяване малките населени места в община Любимец и съответно концентриране населението
в градовете. Данните показват, че в периода 2010-2019 има известно намаление на населението в
селата, но то е незначително. Темпът, с който населението в градовете намалява през 2019 спрямо
2010 е 9,5%.
Население в община Любимец по градове и села за периода 2010-2019 година
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Фигура 9: Разпределение на населението в община Любимец по градове и села за периода между 2010-2019
година; Източник: ТСБ-Хасково.

Както уточнихме, по-рано, населението на общината е 4% от населението на област Хасково.
Любимец е сред средните общини, като с по-малко население от нея в областта са: Маджарово,
Ивайловград, Минерални бани, Симеоновград и Стамболово.

Население на община Любимец спрямо население на останалите
общини от област Хасково за 2019 год. (брой)
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Фигура 10: Население на община Любимец спрямо на населението на останалите общини в област Хасково, 2019 год.
Източник: ТСБ-Хасково;

Естественото разпределение между половете в община Любимец е равномерно - 50% жени (4541
души) и 50% мъже (4544 души). Приблизително подобно е и съотношението по пол в градския център
и селата.
Териториалните диспропорции могат да бъдат идентифицирани чрез показателя гъстота на
населението, който се влияе от механичното и естественото движение на населението, както и от
процеса на урбанизация. За Южен централен район, в края на 2018 г., този показател е 63.1 д/км2
или почти колкото средната за страната стойност - 63.4 д/км2. Неравномерно е разпределението на
населението на територията на района - от 32.9 д/км2 в област Смолян до 111.8 д/км2 в област
Пловдив. Средна гъстота на населението на Хасковска област за 2019 година е 40,6 души на кв. км.
Тя е една от областите, в които общини са изложени от риск на обезлюдяване, и при които гъстотата
на населението е под 20.0 д/км2. Причината за тези значителни различния е наличието както на
слабо населени общини и области, така и на центрове, в които е концентрирано огромен брой
население.
Община Любимец не е една от тях. През 2019 г. гъстотата на населението в общината е 26,4 души на
кв. км. Негативно е изменението на този показател през годините между 2010-2019:

Гъстота на населението на територията на община Любимец за периода
2010-2019 г.
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Фигура 11: Гъстота на населението на територията на община Любимец за периода 2010-2019; Източник: ТСБ-Хасково

В сравнение с останалите общини от област Хасково община Любимец се подрежда на седмо място,
като гъстотата й на население се доближава най-много до тази на общините Стамболово, Минерални
бани и Свиленград.
Място на община Любимец по показател "гъстота на
населението" спрямо останалите общини в област Хасково
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Фигура 12: Гъстота на населението на общините от област Хасково; Източник: ТСБ-Хасково.

Естествен прираст
Основните фактори, свързани с промените в населението в общината са свързани с комбинираното
влияние на неговото естествено и механично движение. През последните две десетилетия в страната
под влиянието на разнородни по своя характер фактори се наблюдава неблагоприятна тенденция в
състоянието и развитието както на естественото, така и на механичното движение на населението.
Тази тенденция не подминава област Хасково и община Любимец. Нейн израз са и неблагоприятните
коефициенти на естествен и на механичен прираст на населението, които през последните години са
с отрицателен знак. През 2018 година Хасковска област, заедно със Смолян, е сред областите с найголямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен прираст - минус 8.3‰. Няма
данни за показателя през 2019 година на областно ниво.
Формиран, като разлика между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица
през година, естественият прираст има отрицателен коефициент в община Любимец през 2019 год..
Нещо повече, от 2010 година насам, естественият прираст на населението в община Любимец има
негативен характер. Макар и по-висок от този в годините през 2018, 2017 и 2016, регистрираният в
2019 г. естествен прираст на населението е значително по-нисък от този през 2014 г., което показва
известно понижение в отрицателните стойности.
Естествен прираст на населението в община
Любимец за периода 2010-2019 година
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Фигура 13: Естествен прираст на населението в община Любимец за периода 2010-2019; Източник: ТСБ-Хасково.

В Хасковска област, най-отрицателен естествен прираст имат общините Хасково и Димитровград. В
сравнение с община Тополовград (най-близка като брой население) община Любимец има далеч по-

положителен (макар и в своята същност отрицателен) коефициент на естествен прираст за 2019 г.
Това е видимо от данните, посочени в таблицата по-долу.
Области
Живородени
Умрели
Естествен прираст
Общини
всичко момчета момичета всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени
Хасково
1825
952
873
3787
1978
1809
-1962
-1026
-936
Димитровград
335
176
159
927
461
466
-592
-285
-307
Ивайловград
43
28
15
113
49
64
-70
-21
-49
Любимец
100
53
47
175
89
86
-75
-36
-39
Маджарово
11
9
2
34
19
15
-23
-10
-13
Минерални
бани
47
25
22
104
65
39
-57
-40
-17
Свиленград
176
88
88
320
167
153
-144
-79
-65
Симеоновград
98
44
54
114
56
58
-16
-12
-4
Стамболово
38
24
14
90
58
32
-52
-34
-18
Тополовград
75
36
39
210
118
92
-135
-82
-53
Харманли
183
99
84
392
194
198
-209
-95
-114
Хасково
719
370
349
1308
702
606
-589
-332
-257
Таблица 7: Естествено движение на населението през 2019 година; Източник: ТСБ-Хасково.

По показател смъртност общината отбелязва положителна тенденция с намаляване смъртността, но
това до голяма степен би могло да се дължи и на редуциране броя на население през годините, като
цяло. Данните не показват трайна тенденция смъртността да е по-застъпена сред жените или мъжете
на територията на общината.

Смъртност в община Любимец за периода 2010-2019 година (брой)
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Фигура 14: Смъртност в община Любимец за периода 2010-2019 год; Източник: ТСБ-Хасково.

Община Любимец не е сред общините с най-висока смъртност за 2019, като това отново може да се
обясни с по-малкото население. От общините, с които има сходно население – община Любимец има
по-висока смъртност от тази на община Симеоновград и по-ниска от смъртността на Тополовград.

Смъртност в общините от област Хасково за 2019 год.
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Фигура 15: Смъртност в общините от област Хасково за 2019 година; Източник: ТСБ-Хасково.

Механичен прираст:
Освен естествения, важна роля върху броя населени има и механичния прираст. Той се формира от
разликата между брой заселени и изселени лица. Механичният прираст в Южен централен район е
с по-благоприятни показатели от средните за страната. През 2018 г. положителен механичен прираст
имат областите Кърджали 2 321 д. (15.3‰) и Пловдив 2 047 д. (3.1‰). С най-голямо намаление на
населението в резултат на отрицателния механичен прираст е област Хасково 1 183 д. (-5.2‰), а
община Хасково (-562 д.) е с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния
механичен прираст за 2019 г. Община Любимец също формира отрицателен механичен прираст в
периода 2010-2019. За последната година той е „-57“ д.
Механичен прираст на населението на община
Любимец в периода 2010-2019 година
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Фигура 16: Механичен прираст на населението в община Любимец за периода 2010-2019 г.; Източник: ТСБ-Хасково.

В областта, показателят на механичен прираст на населението е с положителен характер в общините
Минерални бани, Маджарово, Стамболово и Симеоновград. В сравнение с община Тополовград (поблизка по население до община Любимец) община Любимец има по-добро положение и по-малко
отрицателен коефициент на показателя за 2019 год.
Области
Общини

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Хасково

5942

2924

3018

6804

3304

3500

-862

-380

-482

Димитровград

1061

522

539

1472

720

752

-411

-198

-213

Ивайловград

197

92

105

219

109

110

-22

-17

-5

Любимец

239

118

121

296

140

156

-57

-22

-35

Маджарово
Минерални
бани

163

84

79

114

56

58

49

28

21

570

338

232

205

98

107

365

240

125

Свиленград

399

179

220

573

289

284

-174

-110

-64

Симеоновград

350

196

154

289

133

156

61

63

-2

Стамболово

404

196

208

191

95

96

213

101

112

Тополовград

314

158

156

380

180

200

-66

-22

-44

356
1889

155
886

201
1003

614
2451

299
1185

315
1266

-258
-562

-144
-299

-114
-263
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Механичен прираст

Таблица 8: Механично движение на населението в общините от област Хасково за 2019 г.; Източник: ТСБ-Хасково.

Съчетанието на отрицателният естествен и механичен прираст на населението обуславя промените
в населението в общината през последните години.
Население в, под и над трудоспособна възраст
Наблюдаваната тенденция е към застаряване на населението и е сходна с отчетената в страната.
Наблюдаваните тенденции намират силно проявление в малките населени места, чиито спад на
населението е по-високо от средното за обособената територия. Тази тенденция се съчетава с
влошаване на възрастовата структура, намаляване на фертилния контингент и загуба на активно
младо население. В резултат на наблюдаваните характеристики, инвестиционната активност в помалките населени места е незначителна, доходите на населението са по-ниски, а нивата на
безработици по-високи.
Към 31.12.2019 г. населението в община
Любимец под трудоспособна възраст е
1625души (18%), а над трудоспособна възраст
18%
27%
– 2563 души (27%). Населението в
трудоспособна възраст в общината се равнява
на 4997 души (55%), като 79,3% от
55%
трудоспособното население е съсредоточено
в общинския център – град Любимец. Данните
в таблицата, по-долу, показват подробно им разпределение по пол.

Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

Общо (брой)
всичко
мъже
9085
4544
1625
828
4997
2759
2463
957

Любимец
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

жени
4541
797
2238
1506

В т.ч. в градовете (брой)
всичко
мъже
жени
6859
3405
3454
1245
629
616
3965
2132
1833
1649
644
1005

Таблица 9: Население в под, над и в трудоспособна възраст на територията на община Любимец за 2019 год.;
Източник: ТСБ-Хасково.

Данните, които фигурират на следващата графика показват измененията в населението, като основен
актив на пазара на труда в общината през изминалият десет годишен период.
Промени в населението на община Любимец в под, над и в
трудоспособна възраст
5664

5447
2940

1669

4997
2658

1639

2010

2463

1625

2014

Под трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2019
В трудоспособна възраст

Фигура 17: Население в под, в и над трудоспособна възраст на територията на община Любимец в годините 2010, 2014 и
2019; Източник: НСИ.

Спрямо 2010 и 2014 г. темпът на изменение на възрастовите групи в, под и надтрудоспособна възраст
е отрицателен. Населението в трудоспособна възраст намалява с изпреварващи темпове и води до
увеличаване на дела на надтрудоспособното население. Населението в под-трудоспособна възраст
намалява с 2,7%, на трудоспособното население с 13,3%, а на това в надтрудоспособна възраст с
19,3% спрямо 2010 година.
Население в трудоспособна възраст по общини в област Хасково за 2019 г.
Хасково
Харманли
Тополовград
Стамболово
Симеоновград
Свиленград
Минерални бани
Маджарово
Любимец
Ивайловград
Димитровград

50503
14607
5065
3475
4984

12661

3934
1241
4997
3134
25960

Фигура 18: Население в трудоспособна възраст по общини в област Хасково за 2019 г.

Коефициентът на възрастова зависимост, изразяващ броя на лицата от населението в
„зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в
„независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Коефициентът на възрастова зависимост показва
съотношението между лицата на възраст над 65 години, които са предимно икономически
неактивни, и лицата в активна възраст. По-високият коефициент на възрастова зависимост показва
влошаване на възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара на труда,
икономическия растеж и др. За община Любимец този коефициент за 2019 е 68,8% - незначително
по-нисък от този за 2018, но по-висок от регистрирания през 2017 година. Не голямото нарастване
на относителния дял на населението в над трудоспособна възраст е причината за увеличаване
числовата стойност на коефициента на възрастова зависимост. Спрямо 2010 неговото нарастване с
отрицателно значение е с 6,25%.
На областно ниво община Любимец е една от общините с най-високи стойности на този коефициент,
заедно с общините Тополовград, Симеоновград, Димитровград и Ивайловград. Данните са видими в
представените таблици, по-долу:
Коефициент на възрастова зависимост (в %)
в община Любимец
2010

64.5

2011

63.0

2012

63.5

2013

64.3

2014

64.1

2015

64.7

2016

66.0

2017

67.2

2018

69.3

2019

68.8

Коефициент на възрастова зависимост (в %) за 2019 г. в
общините от област Хасково
64.3
Димитровград
Ивайловград

64.5

Любимец

68.8

Маджарово

53.2

Минерални бани

51.9

Свиленград

57.0

Симеоновград

65.8

Стамболово

59.2

Тополовград

73.6

Харманли

58.5

Хасково

57.0

Таблица 10: Коефициент на възрастова зависимост в община Любимец в периода 2010-2019 г.
Таблица 11: Коефициент на възрастова зависимост в общините от област Хасково за 2019 г.

Образователна структура
Образователната структура на населението е един от важните критерии за качествената
характеристика и на разполагаемата работна сила. В периода между двете последни преброявания
на населението в страната се наблюдава процес на подобряване на образователното равнище на
населението в община Любимец. Като цяло то не е в полза на високообразованите лица, които са помалко от половината от населението над 7 годишна възраст. Това личи и от данните на фигурата:

Население на 7 и повече години по завършена степен на
образование на територията на община Любимец
(към 2011 г., брой)

Дете (до 7 години вкл., което
още не посещава училище)
Никога не посещавали училище

29

204

Начално и незавършено начално

2097

Основно

2731

Средно

3302

Висше

1127

Фигура 19: Население на 7 и повече години по завършена степен на образование на територията на община Любимец,
преброяване 2011 година; Източник: НСИ.

В сравнение с другите общини, по отношение на висшето образование – община Любимец има подобри позиции спрямо голяма част от общините, с които има сходно население. Тази позиция се
запазва и по линия на средното, основно, начално и незавършено начално образование.
Население на 7 и повече години по завършена степен на образование
Общо

Висше

Средно

Основно

Начално и
незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете
(до 7 год. вкл., което
още не посещава
училище)

Димитровград
50,686

6,688

23,605

13,330

6,391

570

102

Ивайловград

6,112

637

2,473

1,875

1,013

106

8

Любимец

9,490

1,127

3,302

2,731

2,097

204

29

Маджарово

1,605

110

501

605

308

75

6

Минерални бани

5,564

397

1,868

2,211

923

158

7

21,620

3,404

8,891

5,352

3,604

329

40

Симеоновград

7,995

501

2,780

2,456

1,914

316

28

Стамболово

5,579

232

1,266

2,579

1,228

266

8

Тополовград

11,132

943

3,952

3,892

2,173

152

20

Харманли

23,332

2,574

9,313

6,576

4,383

421

65

Свиленград

87,755
15,729
37,588
20,838
11,803
1,600
197
Хасково
Таблица 12: Население на 7 и повече години по завършена степен на образование, преброяване от 2011 г. Източник: НСИ.

Намаляването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се
изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите поражда необходимостта от
непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила, тъй като
днешната структура на населението ще определя възпроизводството на населението и на работната
сила през следващите десетилетия.
Етническата структура на населението в община Любимец показва, че преобладава българската
етническа група. По-голяма част от населението се самоопределя като българи. Присъстват още и
представители на турската и ромката етническа общност. С население изцяло от българската
етническа група са селата Белица и Йерусалимово. С най-компактно ромско население е гр.
Любимец, където живеят 1322 д. от общо 1606 лица от ромския етнос. Други селища с относително
по-голям брой лица от ромската етническа група са селата Вълче поле (112 д.), Васково (58 д.) и
Георги Добрево (42 д.).

2.2.1. Икономическа активност, равнище на безработицата
Осигуряването на заетост и ограничаването на безработицата са болезнена, но ключова сфера за
управление на централно и местно ниво. След години на постепенно подобрение на пазара на труда
(2014-2019), свиването на заетостта започна в голям мащаб в следствие на кризата, породена от
COVID-19, с което се сложи край на добрите постижения на пазара на труда на областно и общинско
ниво през последните няколко години. Липсата на статистически данни не ни позволява да направим
детайлен анализ на последствията от кризата и това как тя рефлектира на пазара на труда в община
Свиленград, затова основните усилия ще бъдат съсредоточени към осъществяване на преглед в
предходния период 2014-2019г.
Икономическа активност
Икономически активните лица (работната сила) обхваща всички лица на 15 и повече навършени
години или още населението в трудоспособна възраст, които са заети или безработни и по същество
определя параметрите на работната сила. По данни от последното преброяване в община Любимец
се наблюдава благоприятна структура на населението по икономическа активност, като в общината
икономически активното население съставлява повече от половината от общия брой на населението
над 15 годишна възраст, с което общината се нарежда на шесто място в областта от общо 11 общини.
Това е индикатор за пълноценното оползотворяване на трудовия потенциал на населението и се
явява значима предпоставка за социално-икономическото развитие на общината.
Наети и заети лица
По данни на НСИ в периода 2017-2019 г. броят на наетите и заетите в нефинансовите предприятия
на територията на общината намалява с относително малки темпове. Условна мярка за степента на
участие на населението в пазара на труда е коефициентът на икономическа активност, изчислен като

отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 –
64 навършени години. Към края на 2019 г. коефициентът на икономическа активност на област
Хасково е 71,1%, най-благоприятният в ЮЦР и значително по-благоприятен от този за страната
(73,2%). Коефициентът на заетост за област Хасково (70,9%) също е по-благоприятен от този на ЮЦР
(69.1%) и близка до този на страната (70.1%).
Статистически райони

Заети лица - хил.

Коефициенти на

Области

заетост - %

Страната

3136.3

70.1

Южен централен
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Смолян
Хасково

624.8
64.4
112.6
301.6
44.9
101.2

69.1
63.7
69.1
70.3
66.5
70.9

Таблица 13: Заети лица на 15 - 64 навършени години и коефициенти на заетост по статистически район и по области през
2019 г. Източник: НСИ.

По данни на НСИ броят на наетите лица в нефинансови предприятия на територията на община
Любимец за 2019 година е 1045 души, като спрямо 2017 година броят им намалява с 8,3%. 5Броят на
заетите в нефинансови предприятия към 2019 г. е 892 лица, като спрямо 2017 г. броят им намалява с
10,5%.6
Брой наети и заети в нефинансови предприятия на територията на
община Любимец за периода 2017-2019 г.
892

Заети

1013
997
1045

Наети

2019

2018

1123
1140

2017

Фигура 20: Брой наети в нефинансови предприятия на територията на община Любимец за периода 2017-2019 г. Източник:
НСИ.

5

Наети са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда или в служебно правоотношение съгласно
Закона за държавния служител и по силата на тези правоотношения получават възнаграждение в пари или в натура под формата на работна
заплата за извършена в определен обем и качество работа.
6
Заети са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за
периода, през който получават пълния размер на възнаграждението си), родителски отпуск, неблагоприятни климатични условия, стачка
или други причини.

В сферата на услугите през 2019 година има най-голям брой заети лица, като 37,3% от тях са в сферата
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и 22% общо в дейностите „Транспорт, складиране
и пощи“ „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Наймного заети в първичният сектор има „Селско, горско и рибно стопанство“ – 17,3% заети. Вторичният
сектор, представен от преработващата промишленост заема 13,4% от всички заети в останалите
икономически сектори. Редно е да уточним, че предоставената информация от НСИ съдържа данни,
които са определени като конфиденциални и се отнасят до икономическите сектори: строителство и
добивна промишленост. Въпреки липсата на конкретни данни, взимайки предвид предоставените
данни можем да заключим, че в двата сектора са заети общо 13 души. В секторите „Доставяне на
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Образование“ няма
данни за заети.

Брой на заети в нефинансови предприятия на територията на
община Любимец за 2019 г.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

17
10

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА…
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ…

59
3

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ…

27

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

4

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА…

7

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

76

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

62

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И…
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА…
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

333
8
120
153

Фигура 21: Брой на заети в нефинансовите предприятия на територията на община Любимец за 2019 година. Източник: НСИ.

Безработица
Вторият компонент на икономически активното население в общината е контингентът от безработни
лица. Очертаната тенденция на намаляване броя на заетите/наетите лица естествено дава
отражение и върху броя на безработните и върху коефициента на безработица. Ниските нива на
безработицата в една област са признак за жизнена и създаваща работни места стопанска среда.

На областно ниво коефициентът на безработица е най-нисък е в област Хасково 3.1%. Разликата
между равнищата на безработица в най-добре представената област Хасково и най-изоставащата
област Смолян е 7.5 процентни пункта.

Таблица 14: Безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15 – 64 навършени години. Източник: НСИ,
Агенция по заетостта

Превръщайки се в атрактивен за трудовите ресурси, местният пазар на труда на територията на
община Любимец не е дотам диверсифициран и остава силно зависим от развитието на сектора на
услугите, селското стопанство и преработващата промишленост, където и са най-много от заетите в
нефинансовите предприятия.
Регистрираният през 2018 година коефициент на безработица е по-нисък спрямо последните три
години – 2015, 2016 и 2017, значително по-нисък от този през 2014 и предходните три години, и повисок с един пункт от регистрираният коефициент на безработица през 2010 г. Тази положителна
тенденция е видима от данните на графиката по-долу:
Коефициент на безработица на територията на община
Любимец за периода 2010-2018 година
17,3
13,1

14,0

15,4

13,8

9,7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,1

10,2

9,8

2016

2017

2018

Фигура 22: Коефициент на безработица на територията на община Любимец за периода 2010-2018 г. Източник: НСИ

На областно ниво, обаче, община Любимец се характеризира с относително висок коефициент на
безработица през 2018 г., приблизителен до този на Тополовград, Минерални бани, Стамболово.

Коефициент на безработица към 2018 година на територията на
всички общини от област Хасково
Хасково

4,4

Харманли

8,5

Тополовград

9,7

Стамболово

10,5

Симеоновград

16,0

Свиленград

7,6

Минерални бани

8,7

Маджарово

17,2

Любимец

9,8

Ивайловград

15,8

Димитровград

4,6

Фигура 23: Коефициент на безработица през 2018 г. в общините от област Хасково. Източник: НСИ.

2.2.2. Доходи
Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
община Любимец за 2018 година (8,453 лв.) остава по-ниска от средната за страната и областта - 9
226 лв., като спрямо 2014 г. се повишава с 41%. В годините след 2014 средната годишна работна
заплата нараства непрекъснато. Реализираният темп на растеж е по-голям спрямо ръста през 2010 –
38,2%. През последните две години (2017, 2018) показателят нараства спрямо всяка предходна
година със средно от 8 до 10%. Посочените, по-долу, данни показват ясно развитието на средната
годишна работна заплата на територията на общината.

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в община Любимец (лв)
7 815
6 116

2010

6 528
5 545

5 760

2011

2012

2013

5 996

2014

6 540

2015

8 453

7 092

2016

2017

2018

Фигура 24: Средна годишна работна заплата на наетите лице по трудово и служебно правоотношение в община Любимец за
периода 2010-2018 г.; Източник: НСИ

Темпът на нарастване спрямо 2014 г. е по-голям от темпа на нарастване за страната за същия период,
както и от този на областта. Последните са видими на таблицата по-долу.
2014

2018

Ръст %
2014/2018

България

9 860

13 755

28,3%

ЮЦР

7 954

11 059

28,1%

Област Хасково

6 947

9 623

27,8%

Община Любимец

5 996

8 453

41%

Таблица 15: Ръст на средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (2014/2018).
Източник: НСИ.

Освен средната годишна работна заплата, друг показател на областно ниво е средната месечна
работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение, област Хасково изостава от
областите Кърджали, Пазарджик и Пловдив през 2020, 2019 и 2018, но изпреварва област Смолян
през 2018.
Средна брутна месечна заплата на наетите лица по служебно и трудово
правоотношение в ЮЦР (крайно тримесечие)

-Кърджали

-Пазарджик

-Пловдив

-Смолян

-Хасково

2020

1165

1156

1259

989

1064

2019

991

1022

1168

939

964

2018

912

927

1041

849

896

2017

859

886

967

818

778

Фигура 25: Средна брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в ЮЦР за периода 20172020; Източник: НСИ.

И за трите години – 2017, 2018 и 2019 средната работна заплата в обществения сектор в общината
изпреварва стойността на средната заплата в частния сектор, като през годините тази разлика
нараства и от 2,860 лв. през спрямо 2017 достига до 4,396 през 2018 г. Нивата на средната брутна
работна заплата и в обществения и частния сектор на община Любимец се доближава до нивата на
ниво област Хасково.

Област Хасково

Обществен сектор
2017
2018
2019
10675
11660
13214

2017
7809

Частен сектор
2018
8948

2019
9692

Община Любимец

9659

10673

12068

6799

7149

7672

Таблица 16: Средна брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по форма на собственост и
области и общини. Източник: НСИ.

Съпоставка на средната работна в обществения и частен сектор за общината и областта:
Средна работна заплата в обществен и частен сектор област Хасково и община Любимец

2017

2018

2019

Обществен
сектор

Обществен
сектор

Обществен
сектор

област Хасково

2017

2018

2019

Частен сектор Частен сектор Частен сектор

община Любимец

Фигура 26: Съпоставка средна работна заплата в обществен и частен сектор в община Любимец и област Хасково; Източник:
НСИ.

По показател средна годишна работна заплата за 2018 година община Любимец изпреварва
Минерални бани, Ивайловград, Стамболово и Харманли. Редно е да уточним, обаче, че разликата в
преднината е малка.
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в общините от област Хасково за 2018 г.
Хасково
Харманли

9 882
8 362

Тополовград
Стамболово

8 602
8 283
8 785

Симеоновград
Свиленград
Минерални бани

9 226
7 313
13 900

Маджарово
Любимец
Ивайловград
Димитровград

8 453
8 276
10 190

Фигура 27: Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в общините
от област Хасково; Източник: НСИ.

От друга страна, при предприятията на
територията на община Любимец се
забелязва свиване на разходите за
възнаграждения на наетите служители с
4%. спрямо 2017 г. Данни за извършените
разходи през последните три години са
представени на графиката вдясно.

Разходи за възнаграждения на предприятията
на територията на община Любимец за
периода 2017-2019 (хил.лв)

2019

2018

2017

4904

5107

5082

По отношение на демографският потенциал:
 По брой на населението община Любимец попада в категорията на много малките общини;
 По-голям дял на градското население;
 Наблюдава се намаление на населението на община Любимец – тенденция, характерна и за
област Хасково и ЮЦР;
 Отрицателен естествен и механичен прираст, характерен за повечето от съседните общини;
 В периода между двете последни преброявания на населението се наблюдава процес на
слабо изразено подобряване на образователното равнище на населението на община
Любимец. Като цяло, обаче то е по-неблагоприятно от средното за страната и не е в полза на
високообразованите лица, които са по-малко от половината от населението над 7 годишна
възраст;
 Относителният дял на икономически активното население е относително по – благоприятен,
само за общинския център – гр. Любимец;
 Най-много заети има в третичния сектор, следван от първичния и вторичен сектор;
 Доходите на населението нарастват – средната годишна работна заплата на наетите по
трудово и служебно правоотношение се увеличава, като спрямо 2014 г. с 41%;
 Очертава тенденция за спад в броя на заетите лица и леко увеличение броя на наетите лица
на територията на община Любимец;
 Все още по-голяма част от населението е в трудоспособна възраст, като мнозинството живеят
в градския център (79,3%). Съпоставката между отделните основните възрастови групи
показва, че за сметка на контингента от населението в трудоспособна възраст нараства този
в над трудоспособна възраст, т.е. налице е слабо изразен процес на продължаващо
застаряване на населението;
 Висока стойност на коефициента на възрастова зависимост в сравнение с този на общините,
с които община Любимец съседства;
 Равнището на безработица в общината с по-високи стойности от средното за страната и
област Хасково;

2.3. Образователна система: образователна и териториална структура
Образователните дейности на територията на община Любимец са организирани в сферата на:
Предучилищното обучение

Общото образование

Изградена е съответната образователна инфраструктура, съставена от общообразователни училища
и детски заведения. Нейното представяне по-долу обхваща брой обекти, капацитет и териториално
разпределение по населени места, като то е функция от съответните контингенти от деца и лица във
възрастовите групи от 3 до 6 годишна възраст, от 7 до 14 години и от 15 до 18 години.
2.3.1. Предучилищно образование
В общината функционират два типа детски заведения – детски ясли (които са част от системата на
здравеопазването) и Целодневни детски градини (ЦДГ). През годините броят на децата, които са
обхванати в детските заведения за предучилищно обучение бележи определен ръст. На таблицата,
по-долу, са представени данни за състоянието на предучилищната инфраструктура в общината към
2019 година:
Детски
градини/
Детски ясли

Населено място

Брой
обхванати
деца

Брой
паралелки

Средна
пълняемост
на групата

ДГ "РАЙ"

Детската градина
има 4 подобекта
(2 подобекта –
гр. Любимец, 1 –
с. Малко
градище, 1 -с.
Лозен)
Любимец

251

10

„-“7

Реализирани дейности по
ремонт, модернизация.
Необходимост от
подобряване
средищна

65

3

„-“

„-“

Детска Ясла

Целодневна детска градина „Рай" в гр. Любимец: Представлява съвкупност от две основни детски
градини в гр. Любимец - ЦДГ „Рай" №1, ЦДГ „Рай" №2 и филиали към тях в селата Малко градище и
Лозен. ЦДГ „Рай 1” се намира в терен с площ от 3 200 кв.м. Сградите са изцяло реновирани, с
подменена дограма и изпълнени мерки за енергийна ефективност по фасадите и покрива. ЦДГ „Рай
2” се намира в терен с площ от 5731 кв.м. Сградата е изцяло реновирана, с изпълнени мерки за
7

Няма данни.

енергийна ефективност. ЦДГ „Рай" се състои се от 10 групи деца на възраст от 3 до 6 години. Детските
градини са посещавани от общо 251 деца. Заетият персонал в детските градини е общо 44, от които
25 души педагогически и 19 души обслужващ персонал.
През 2020 г. приключва проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Целодневна
детска градина „Рай“, в резултат на който са извършени строително-монтажни работи и на четирите
подобекта на детската градина, изградени са детски площи за деца от 3 до 12 годишна възраст. Освен
това, е преустроена съществуващата сграда за спортна зала към детската градина, изградена е
допълнителна пристройка за нуждите на обслужването на детската градина, благоустроен е двора
на детската градина.
2.3.2. Училищно образование
Увеличаването на неграмотността и влошаването на образователната структура особено сред
младите би имала изключително неблагоприятно въздействие върху бъдещото демографско
развитие на територията на община Любимец, тъй като неграмотността в редица случаи се
съпровожда със социални рискове – безработица, бедност, липса или недостатъчни грижи за
здравето и образованието на децата, отклоняващо се понякога поведение. Значителен е делът на
лицата в община Любимец с основно образование (28,8%) и начално и незавършено начално
образование (22,1%).
Макар и днес, степента на образование да не представлява най-точният показател на развитие, то
грамотността и ключовите компетенции в образованието - езикова грамотност, многоезикова
компетентност, математическа компетентност, вкл. компетентност в областта на точните науки,
технологиите и инженерството, цифрова, личностна, социална, предприемаческа компетентност,
умения за учене, културна осведоменост и изява имат фундаментално значение за успешното
капитализиране трудовия потенциал в община Любимец. Те могат да допринесат за увеличаване на
предприемаческия потенциал сред младите във важни за общината сектори, да осигурят връзка
между достъпни технологии и иновации и бизнеса на територията. Нещо повече, притежаването на
тези основни умения гарантира личностно развитие и равенство, повишава работоспособността,
социалното включване и активното гражданство.

Население по степен на образование на територията на община
Любимец (%)
34,8
28,8
22,1
11,9
2,1
Висше

Средно

Основно

Начално и
незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

0,3
Дете (до/7 години
вкл., което
още не посещава
училище)

Фигура 28: Население по степен на образование на територията на община Любимец,2011 г.. Източник: НСИ.

Образователната система в общината дава възможност за получаване на основно и средно общо
образование. За периода 2019/2020 училищното образование (начално, прогимназиално и
гимназиално ниво) в община Любимец е представено от общо четири училища. Данните на
графиката, по-долу, показват, че Любимец и останалите общини от областта разполагат с
приблизително еднаква инфраструктура на територията си. Съвсем очаквано, общини с повече
население като Хасково и Димитровград да имат на територията си повече обекти на образователна
инфраструктура. Община Любимец не изпреварва, но и не изостава от по-близките й по население
общини – Тополовград и Симеоновград.
Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) през
2019/2020 на територията на община Любимец и останалите
общини от област Хасково
26

Хасково
Харманли

9
5

Тополовград
Стамболово

4

Симеоновград

3
6

Свиленград
Минерални бани
Маджарово
Любимец
Ивайловград
Димитровград

2
1
4
4
13

Фигура 29: Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) през 2019/2020 година на територията на област
Хасково по общини. Източник: НСИ.

Функциониращата система за общо образование на територията на община Любимец включва три
степени – начално, основно и средно общо образование, което се осъществява от мрежа от общообразователни училища, която включва:
Образователно заведение

Населено място

НУ „Хр. Ботев“
НУ „Захари Стоянов“–
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
СОУ „Ж. Терпешев“ (с обхват от V дo XII клас)

град Любимец
град Любимец
с. Малко градище
град Любимец

Основните параметри на мрежата от общообразователни училища се определят от контингентите
лица във възрастовите групи 7-14 и 15-18 години и тяхното разпределение по населени места. За
нормалното функциониране на отделните училища се прилагат нормативите за пълняемост на
паралелките, като това е едно от съществените изисквания за прилагане делегирани бюджети в
сферата на образованието. Състоянието на училищната инфраструктура в общината към 2019 г. е
представено по-долу:
Училище
(начално,
основно, СУ)

Населено
място

Брой
ученици

Брой
паралелки

Брой
Класни
стаи

Статут

СУ " Желязко
Терпешев"

гр.
Любимец

500

22

Общинско,
средищно

ОУ " Св. Св.
Кирил и
Методий
НУ " Христо
Ботев"
НУ "Захари
Стоянов"

с. Малко
градище

63

4

гр.
Любимец
гр.
Любимец

206

9

173

9

Общинско,
средищно
и защитено
Общинско,
средищно
Общинско,
средищно

Физическо състояние
Реализирани дейности
по ремонт,
модернизация
Необходимост от
подобряване
През 2020 е направен
частичен ремонт по
покрива на училището, и
дворното пространство.
Необходимо е да се
направи ремонт на
останалата част на
дворното пространство
„-“

„-“
„-“

Средно общообразователно училище „Ж. Терпешев” в гр. Любимец: Създадено през
1944 г. В него се обучават средно годишно около 480 деца от 5 до 12 клас. Има
утвърдени четири професионални паралелки, включително професионална паралелка
със специалност „Автотранспортна техника” и професия „Монтьор на транспортна
техника”. Утвърденият план прием за учебната 2019/2020 включва:






I –ви клас – една паралелка – 22 ученици
V – ти клас – три паралелки – по 29 ученици
VIII – ми клас – една паралелки, профилирана („Природни науки‘“) – 26 ученици
VIII – ми клас – една паралелки, професионална („„Автотранспортна
техника”)– 26 ученици

Училището е разположено върху площ от 25 600 кв.м., в т.ч. общо 7 084 кв.м. РЗП. Училището
разполага с 48 броя класни стаи и кабинети, физкултурен салон, библиотека, 7 административни
кабинета. Сградният фонд на училището е реновиран, с изпълнение на мерки за енергийна
ефективност. Училищният двор разполага с обособени и оборудвани три спортни площадки – за
волейбол, баскетбол и хандбал, писта и съоръжения за лека атлетика, както озеленена и
благоустроена част за отдих на учениците. Заетият персонал, извършващ обучението и обслужването
в училището, е общо 50 човека, в т.ч. педагогически персонал – 38 и помощен 12.
Начално училище „Хр. Ботев” в гр. Любимец: Създадено е през 1923 г. В него се
обучават 180 деца от 1 до 4 клас, както и ПДГ. Има утвърдена група за целодневно
обучение. Училището разполага с общо 14 кабинета, в т.ч.: 11 класни стаи,
физкултурен салон, 2 административни кабинета. Няма библиотека. Общата площ на
училището е 5 238 кв.м., в която освен училището е обособена и частично оборудвана
спортна площадка. Персоналът, зает в училището е от 17 души, в т.ч. педагогически
14 и помощен – 3. Училищната сграда е изцяло реновирана, с изпълнени мерки за
енергийна ефективност.
Начално училище „Захари Стоянов” в гр. Любимец: Създадено е през 1894 г. В него
се обучават 170 деца от 1 до 4 клас, както и ПДГ. Училището е разположено в двор
с площ от 7 455 кв.м. В двора има една училищна сграда на един етаж със
застроена площ от 717 кв.м., както и временна постройка в северната част на
двора, със ЗП от 433 кв.м., в която е разположена подготвителната детска група със
средно 15 деца. Персоналът, зает в училището, се състои от 16 души, от които 13
педагози и 3 души обслужващ персонал. В ПДГ работят 2 души. Училищната сграда, както и ПДГ са
реновирани, с изпълнени мерки за енергийна ефективност. В двора има спортна площадка с игрища
за волейбол и баскетбол и озеленяване и благоустрояване в недобро състояние.
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методи” – с. Малко Градище: Разположено
е в имот с площ от 9 150 кв.м. Учебният процес се извършва в едноетажна
сграда, със застроена площ от 462 кв.м, разполагаща с 5 класни стаи.
Училището е основано през 1883 г., а сегашната сграда е построена през 1928
г. В двора на училището има и втора училищна сграда с работилница, която не
функционира. В училището се обучават към 30 ученика от първи до четвърти клас, в слята паралелка
и към 25 ученика от пети до осми клас, също в слята паралелка. Персоналът, обслужващ училището
е от седем човека, в т.ч. шест с педагогическо образование. То е със статут на защитено училище,

като функционира и като средищно. Училището разполага с неблагоустроен двор и спортна
площадка, която се нуждае от реконструкция.
По отношение на образователната инфраструктура:
 Образователната инфраструктура е в добро състояние. Голяма част е реконструирана;
 Въпреки това, следва да се търси привличане на средства, включително с новите оперативни
програми и продължаване на дейностите по реконструкция и обновление действащата
образователна инфраструктура;
 Проучване нуждите на местния бизнес и нагласи на населението за формиране профилирана
паралелка, напр. с фокус върху екологично земеделие - подобряване на условията и начините
за производство на земеделски продукти, в съответствие с изискванията на ЕС, насърчаване
на екологично чистото и био земеделие и дейности по опазване на околната среда; или
образование за получаване професия "Монтьор на селскостопанска техника" с оглед
повишаване изискванията към качеството и количеството на продукцията; професия
Лозаровинар, и др.
 Търсене партньорство с други общини за привличане кадри в образованието, обмен на
ресурси, формиране общи профилирани паралелки, които да задоволят икономическите
нужди на областта;
 Реализиране съвместни образователни инициативи със съседни общини.

2.4. Здравеопазване
На територията на община Любимец здравната система е представена от доболничната лечебна
помощ, която е свързана с дейността на Специализираната болница за долекуване и продължително
лечение и рехабилитация (СБДПЛР – Любимец). В действителност, тя допълва болничното лечение
на населението на общината, което се извършва в болници извън община Любимец.
Здравната система в общината е представена още от амбулатории (лечебни заведения) за извън
болнична лечебна помощ и дентална помощ от типа „индивидуални практики“ за първична
медицинска помощ (общо 6 броя), от които:
 5 амбулатории в гр. Любимец;
 1 амбулатория в с. Малко градище
В областта на денталното лечение амбулаториите – индивидуални практики за първична дентална
помощ са общо 9 броя, от които:
 8 броя в гр. Любимец;
 1 брой в с. Малко градище.
Първичната специализирана медицинска помощ е организирана в две амбулатории в гр. Любимец.

В резултат от негативните демографски процеси броят на лекарите, в т.ч. общопрактикуващите и
стоматолозите намалява с годините, като същите обслужват и населението от съседни населени
места. Средният размер на пациентските листи на общо практикуващите лекари е в рамките на
минималните нормативи – около 1300 пациенти. На практика, реалния брой на лицата, включени в
пациентските листи на общо практикуващите лекари, които са с непрекъснати здравно-осигурителни
права е по-нисък.
Болничната помощ в общината е представена от „Специализираната болница за продължително
лечение и рехабилитация-Любимец“ (СБДПЛР Любимец) - специализирана изцяло в областта на
физикалната терапия и рехабилитация. На практика населението на общината се обслужва от „МБАЛ
Свиленград“– ЕООД и „МБАЛ Хасково“ АД.
Капацитетът на специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация-Любимец е
45 легла– 1) отделение по физикална и рехабилитационна медицина с ІІ-ро ниво на компетентност,
разполагащо с 35 легла разпределени в 9 болнични стаи и 2) отделение за продължително лечение
по нервни болести с 10 легла в две болнични стаи. СБДПЛР Любимец разполага със са съвременна и
модерна медицинска техника и апарати. Подобрени санитарно-хигиенните условия, условията за
престой и лечение на пациентите и е повишена на енергийната ефективност на сградата. За
пациенти, които се нуждаят от придружител, се осигуряват самостоятелни болнични стаи. Всички са
обзаведени с телевизионни апарати, хладилници и климатици, които са на разположение на болните
напълно безплатно. Болничната база разполага с апаратура и пособия за провеждане на лечебна
терапия, отговаряща на всички основни направления по медицински стандарт “Физикална и
рехабилитационна медицина“. Провежда се комплексно лечение с поморийска луга и апликации с
торфена кал, богата гама физиотерапевтични процедури, лазер терапия, инхалационно лечение,
кинезитерапия (включваща и шийни екстензии). Разполага също така и с оборудване (уреди) за
трениране фини движения и раздвижване на стави, велоергометри, Клетка на Роше, Андулационна
терапевтична система и т.н., като някои от лечебните методики се провеждат за първи път в областта.
Драстично нараства с 62,5% броят на лекуваните пациенти в болничното заведение спрямо 2011 год.
От 2019 г. функционира и обновеният и разширен Диагностично-консултативен блок в отделението
по Физикална и рехабилитационна медицина към болницата, като четвъртият етаж на сградата е
превърнат в модерно отделение за лечение с фокус деца с церебрална парализа от 0 до 3 години.

Спешната и неотложна медицинска помощ в общината се поема от филиал на ЦСМП – Хасково.
Същият е със седалище в гр. Любимец и към него е оборудван спешен приемен център. Филиалът за
спешна медицинска помощ в гр. Любимец е осигурен с по 1 екип на смяна.
Основен проблем е затруднения по осигуряване на финансови ресурси за поддържане и обновяване
на съществуващата здравна мрежа. Проблемът се задълбочава и от процеса на депопулация, който
прави неефективни редица здравни служби. Застаряващото население поставя и проблема за
разширяване на мрежата от специализирани заведения за нуждите на възрастните хора. Този
проблем е решим чрез адаптиране на съществуващ фонд и коопериране със съседни общини.
По отношение на здравеопазването:
 Ограничени средства за поддръжка и обновяване здравната инфраструктура в общината;
 Необходимост от разширяване мрежата от специализирани заведения за нуждите на
възрастните хора;
 Намалява броя на общопрактикуващи лекари, лекари и стоматолози в общината;
 Да се осигури продължително развитие на СБДПЛР Любимец;
 Необходимо е да се изследват и оценят възможностите за междуобщинско партньорство със
съседна/съседни общини в насока откриване на нови/разширяване съществуващи здравни
услуги с оглед нуждите сега и в близкото бъдеще.

2.5. Туризъм
Ограничено е развитието на туризма на територията на община Любимец. Към момента, секторът не
се определя като икономически значим в общината. Въпреки скромните си възможности, този сектор
има потенциал, който може да бъде ефективно оползотворен. Проблемите, които засягат туризма в
общината са комплексни. Основно се изразяват в недобре развита и поддържана специализирана
туристическа инфраструктура, в това число леглова база, съпътстваща инфраструктура, спортни
съоръжения, атракциони и други.
Туристически потенциал
Най-общо, туристическият потенциал на община Любимец включва транзитния, лозаро-винарския
туризъм, както и възможностите за развитие на вътрешен и международен туризъм, свързан с
водни спортове (водни походи, регати, риболов, гребни спортове) по язовир “Ивайловград”, част
от който се намира на територията на общината. Необходимо е да се инвестира в изграждането на
подходяща база за посрещане на туристи, включително в пригодени за целта къщи от близки до
язовира села. Полезно би било и изграждането на съоръжения за различните видове воден спорт. В
тази дейност общините между които е разположен язовира – Ивайловград, Любимец и Маджарово
и да координират усилията си за разработването и реализирането на туристически маршрути през
територията им.

Транзитният туризъм има добра база за развитие. Община Любимец е близо до международният
път Е-80, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток, разстоянията от общинския център
до границата с Гърция - 9 км, а до тази с Турция – 45 км. През общината преминава целият поток от
коли, пътуващи транзитно от и към тези две страни и специализацията на Любимец в обслужването
на този поток е логична.
В общината е развито винопроизводството и тя може да се специализира в организирането на
лозаро-винарски изложения, но за тази цел е наложително да се подобри туристическата база.
Потенциалът на общината о т гледна точка на културно-историческо наследство е по-детайлно
представен в част 2.12 от анализа – „Културно-историческо наследство“, като тук само са маркирани
основните и ключови обекти от регистъра на ”Културно историческо наследство” ( КИН) в община
Любимец.

Комплекс
"Глухите
камъни"
Птичи камък
("Куш кая"

Тракийска
куполна
гробница

Туристическа инфраструктура
Към 2020 г. местата за настаняване в община Любимец са три – два семейни хотела и една къща за
гости. Общият брой стаи на територията на община Любимец в 42, а легла е 89.

Вид

Име на обект

Населено място

Семеен хотел
Семеен хотел
Къща за гости

БИСТРО "ФАНТАЗИЯ"
ХОТЕЛ "МАРИЦА"
Вила „Дъбовец"

Гр. Любимец
Гр. Любимец
С. Дъбовец

Категория Брой стаи
1
1
1

16
20
5

Брой легла
39
40
10

Таблица 17: Места за настаняване в община Любимец, Източник: Национален туристически регистър.

По данни на общината, през 2018 година на територията на община Любимец са пренощували 1267
лица, а през 2019 и 2020, съответно – 1313 и 1309 лица, като данните включват и чужденци,
пренощували на територията. Това само показва скромното място на туризма в икономическия
профил на община Любимец. Приходите, които са реализирани и отчетени от нощувки през трите
години (2018, 2019 и 2020) са нищожни в сравнение с приходите от други икономически дейности.
Заведенията за хранене и развлечения с валидна категоризация на територията на община Любимец
са общо 14. Най-много са заведенията за бързо обслужване. По-малко са тези за развлечение – бар,
питейни заведения. Има само едно заведение за хранене, което може да поеме повече от 100 души.

Вид
Бар
Ресторант
Ресторант
Заведение за бързо обслужване
Заведение за бързо обслужване
Заведение за бързо обслужване
Заведение за бързо обслужване
Заведение за бързо обслужване
Заведение за бързо обслужване
Питейно заведение
Заведение за бързо обслужване
Заведение за бързо обслужване
Питейно заведение
Ресторант

Населено място
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
С. Йерусалимово
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец
Гр. Любимец

Категория Капацитет
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1

40
32
50
50
50
50
65
48
48
50
75
50
49
150

В заключение, местата за настаняване, хранене, и особено, развлечение на територията на община
Любимец са ограничени. Интегрираните туристически услуги между няколко съседни общини може
да компенсира този недостатък.
В заключение, от направения преглед на потенциала за развитие на туризма в община Любимец, могат
да се изведат следните възможности за по-добро капитализиране на туристическият ресурс:






Включване на съществуващия туристически продукт в програмата на туроператорските фирми,
опериращи в област Хасково, неговото по-активно промотиране и осигуряване на туристическа
инфраструктура;
Активно популяризиране на туристически продукти и инфраструктура в социалните мрежи;
Предоставяне информация относно туристическите ресурси на територията и в нейна близост
на страницата на общината;
Създаване на еко пътеки и маршрути – пешеходни и конен спорт, и др.;









Чрез трасиране, маркировка, информационни табла, изграждане на съоръжения за достъп до
туристическите обекти в региона;
Формирани зони за отдих около язовирите и микроязовирите;
Определяне рекреационните ресурси на общината;
Подобряване транспортната и техническа инфраструктура до транспортни обекти;
Развитие на нови съвместни туристически продукти между съседни общини в областта под
формата на междуобщинско сътрудничество (генериране идея, разработване съвместна
концепция, разработване на маркетингова стратегия, реклама, промоция на туристическия
продукт, т.н.)
Обединяване на технически, финансови и човешки средства за подобряване/обновление на
туристическата инфраструктура с общо значение за общините.

2.6. Спорт, физическа активност и масовост
Създаването на добри условия за отдих на населението е пряко свързано, не само, с подобряване на
здравния им статус, но и с развитието на туризма на територията. В този смисъл, условията за спорт,
физическа активност и масови мероприятия са ключови.
Подсистема „Отдих” в общината е представена от обектите за ежедневен и периодичен (на открито
и закрито) отдих. Голяма част от отдиха на закрито се реализира в различни обекти на културата, а
на закрито се осъществява основно в обектите на зелената система и спорта. Озеленените площи се
обединяват в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия
и за организиране на отдиха на населението. Основа на зелената система са озеленените площи,
предназначени за широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване,
извънселищни паркове и лесопаркове, представляващи публична собственост. Допълващи зелената
система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни,
обществени, производствени, спортни сгради и комплекси.
Зелените площи на територията на гр. Любимец възлизат на 21 401 кв. м. От тях централен парк заема
10 090 кв. м. Поддържането на зелените площи се осъществява от служители по озеленяване към
Дейност "Чистота, благоустройство и обществен ред" към общинска администрация. Към настоящия
момент централен градски парк и зелените площи в централната част и извън нея са в много
добро състояние. Като се добавят зелените крайградски зони се достига нормата, съгласно Наредба
№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
нормативите за площта на обществените озеленени площи за широко и специфично ползване (12
м2/жител) за градове от малък тип, какъвто е гр. Любимец.
По отношение на спортните обекти, в град Любимец е реконструиран градският стадион, който
основно служи за наблюдаване на спортни състезания, като остава недостъпен за масов спорт. На
територията на общината има три броя помощните игрища, които са в много добро и поддържано
състояние. Масовият спорт се реализира основно в училищните дворове и изградените спортни
игрища и площадки, като голяма част от тези обекти са ремонтирани. По проект е изградена спортна

площадка за футбол на малки вратички и баскетбол в град Любимец. Клубът по „Тенис на маса“ се
развива добре и все повече деца и подрастващи желаят да се занимават с този спорт. За да бъдат
стимулирани тези интереси, два пъти през годината се провеждат регионални турнири по тенис на
маса за деца и възрастни. Активна дейност развиват и клубовете по волейбол и футбол. Към момента,
в процес на изпълнение от община Любимец е и проект: „Зелен урбанизирани територии – по- добро
място за живеене“.
В заключение, състоянието на инфраструктурата за спорт, отдих и масовост:
 Има условия за отдих на открито и закрито;
 В много добро състояние са зелените площи в град Любимец – централен градски парк и
зелени площи в централната част;
 Задоволени са условията по Наредба №7;
 Основен спортен обект е градския стадион, който е реконструиран и достъпен за състезания,
но не и масов спорт.
 Инфраструктурата за масов спорт – площадки и игрища в училищни дворове са ремонтирани
и в добро състояние.
 Инфраструктурата за масов спорт е представена основно от футболни и волейболни игрища
 Би било полезно да се разширят възможностите за отдих и спорт на закрито – например, с
изграждане на стена за катерене за малки и големи в зала и други.
2.7. Социални услуги

Към 2020 година на територията на община Любимец функционират следните социални услуги:
№

Вид на социалната услуга/брой

Целева група

Капацитет

1

Домашен социален патронаж – 1 бр.
/Комплекс социални услуги,
предоставяни по домовете, доставка
на храна, битови услуги –
поддържане на хигиена на
жилищните помещения/
НП „Старт на кариерата“ – 1 брой

Самотно живеещи,
социално слаби,
възрастни хора

280

2

3

НП „От социално помощи към
осигуряване на заетост“ – 1 брой

4

Регионална програма по заетост- 1
брой

5

Личен асистент – 1бр.

6

Подпомагане на социално слаби
лица и семейства по ЗСП

Източници на
финансиране
Общински
бюджет

Ресурсно
обезпечаване
Социалната услуга
е ресурсно
обезпечена

Отговорни
институции
Община Любимец

Дирекции „Бюро
по труда“ с
партньор община
Любимец
Дирекции „Бюро
по труда“ с
партньор община
Любимец

Лица без трудов стаж
по специалността

Според
текущата
необходимост

Национална
програма

Ресурсно
обезпечена

Безработни лица за
извършване на
неотложни аварийни
дейности;
затревяване на
терени и обработка на
междублокови
пространства, паркове
и др.
Безработни младежи
до 29 г., безработни
над 50 г., трайно
безработни
Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни
състояния, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами
Социално слаби лица
и семейства

Според
текущата
необходимост

Национална
програма

Ресурсно
обезпечена

Според
текущата
необходимост

Регионална
програма

Ресурсно
обезпечена

Според
текущата
необходимост

НАП, АХУ, ОП
РЧР (20142020)

Ресурсно
обезпечена

Според
текущата
необходимост

Републикански
бюджет

Ресурсно
обезпечена

Дирекции „Бюро
по труда“ с
партньор община
Любимец
Агенция
„Социално
подпомагане“ с
партньор от
община Любимец

Агенция
„Социално
подпомагане“

7

„Клуб на пенсионера“, сдружение на
хората с физически увреждания
„Светлина“ и клуб „50+“ – 3 клуба

Хора от третата
възраст

100

8

Приемна грижа – 1бр.

Деца в риск

9

Адаптация на деца със СОП и
увреждания към масовите
общообразователни училища и ДГ

Деца със СОП и
увреждания в
семейна среда

Според
текущата
необходимост
Според
текущата
необходимост

Оперативни
програми,
общински
бюджет
Републикански
бюджет

Ресурсно
обезпечена

Община Любимец

Ресурсно
обезпечена

Републикански
бюджет

Ресурсно
обезпечена

Агенция
„Социално
подпомагане“
Агенция
„Социално
подпомагане“,
училища

Към момента в процес на изпълнение е проект за реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора в град Любимец, който е
одобрен за финансиране по стратегията за ВОМР на МИГ Любимец – Ивайловград. Обект на одобрената инвестиция е сградата на бившия
военен гарнизонен стол, находяща се на ул. „ Църковна” в град Любимец. С този проект община Любимец разширява възможностите за
социална активност на възрастното население на общината и създава на по-добри условия за задоволяване на техните нужди и интеграция.
В заключение, по отношение на социалните услуги:
 Община Любимец идентифицира нуждата да бъдат разкрити допълнителни социални услуги, насочени към грижата за деца и
семейства в риск и хора с увреждания. В този смисъл, е анализирана необходимостта от създаване Център за обществена подкрепа
и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.
 Други дейности, които биха подобрили социалната среда и грижата за социалните групи в общината са насочени към осигуряване
по-добро взаимодействие с областни структури/регионални дирекции, ангажирани със социални дейности;
 Идентифициране възможностите за откриване на нови или съвместно предоставяне на вече съществуващи социални услуги под
формата на междуобщинско сътрудничество, усилване превенцията при работа с деца с противообществени прояви, развитие на
образователни програми или инициативи за различните целеви групи, както и подобряване процеса на интеграция на деца и
ученици и включването им ефективно в системата на образованието.

2.8. Състояние на инфраструктурата в общината: транспортна свързаност, достъпност и териториална
интегрираност
2.8.1. Транспортна свързаност и достъпност
Община Любимец има много добро транспортно-географско положение, като общинският център –
град Любимец се намира на 1) 50 км. от гр. Хасково (областен център), а през землището на общината
и самия град Любимец преминава международния път Е-80, който свързва Западна и Централна
Европа през София, Пловдив, Хасково, Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия Изток, Азия и
Северна Африка. Отделно, в близост до община Любимец преминава и автомагистрала “Марица”,
която има същото направление както Е -80. Освен шосейния коридор, от тук преминава и ж.п.
линията от Западна и Централна Европа през София – Пловдив – Димитровград –Любимец за
Свиленград, Истанбул и Близкия Изток. В близост до град Любимец, на юг, се намира и
селскостопанско летище, което може да предложи частни полети.
Републиканска пътна мрежа
Външните връзки на общината се осигуряват от пътища, които са по-висок клас от републиканската
пътна мрежа. На нейната територия преминават следните републикански пътища:

Републикански пътища

Автомагистрала А-4
„Марица”
Първокласен и
международен път I-8
Третокласен път ІІІ –
597

Третокласен път ІІІ –
809
Третокласен път ІІІ –
505

Автомагистрала А-4 „Марица” (Харманли – Свиленград), обхваща участък от км 86+000 до км.93+580,
с обща дължина 7,580 км. и е силен фактор за икономическото развитие на общинския център, тъй
като преминава в непосредствена близост до него. Извежда транзитния поток за Турция и Гърция от
първокласния и международен път I-8, преминаващ през гр. Любимец, облекчавайки едновременно
транспортното натоварване, замърсяването и шума. Пътната връзка с останалата пътна мрежа, в т.ч.

и път III-809, е решена с пътен възел „Любимец“. Дължината на участъка от магистралата в
територията на общината е 1,640 км.
Първокласен и международен път I-8 (София – Свиленград – ГКПП Капитан Андреево (Турция)/
Капитан Петко воевода (Гърция)). Дължината на първокласния път, който се намира в границите на
общината е от км.347+150 до км.359+800, с обща дължина 2,650 км. Пътят е в отлично състояние, а
транспортното му натоварване е облекчено от автомагистрала „Марица”.
Третокласен път ІІІ–597 (Любимец – Ивайловград) Границите на общината обхващат участък от
км.23+582 до км.57+975, с обща дължина 34,393 км. Трасето на път ІІІ-597 започва от две кръстовище
в гр. Любимец и преминава през ЖП прелез в западната част на града. От Национална компания
„Железопътна инфраструктура” е проектиран и предвиден за изпълнение западен обходен път на гр.
Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад), като по този начин е облекчен участъка
от пътя преминаващ през града. Път ІІІ-597 продължава в южна посока и преминавайки през селата
Лозен, Малко градище и Дъбовец, навлиза в община Ивайловград. Настилката е асфалт и с
изключение на отсечките в населените места, е в добро състояние.
Третокласен път ІІІ – 809 (Любимец – Тополовград ) започва от пътен възел „Любимец” на магистрала
„Марица” – км.0+000 до км. 8+725 и е с обща дължина 8,725 км. След пътния възел с А-4, пътят
преминава покрай с. Йерусалимово, след което напуска общинските граници и преди с. Хлябово се
свързва с третокласен път Харманли – Тополовград – Бургас. Настилката е асфалт и в сравнително
добро състояние.
Третокласен път ІІІ – 505 (Орешец – Малко Градище – Сива река), пресича общината в посока запад –
изток – от км.45+800 до км. 55+770 и е с обща дължина 9,970 км. Третокласен път ІІІ-505 свързващ
път ІІІ – 808 с път І – 8 - в с. Малко градище се пресича с път ІІІ – 597. Настилката е асфалт и в
сравнително добро състояние.
Можем да определим състоянието на републиканската пътна мрежа като „добро“ към „много
добро“. Магистрала Марица е новоизградена, а по първокласния път Е80 е извършен основен
ремонт. Необходима е реконструкция на път ІІІ-505 Малко градище – Сива река. Делът на
републиканските пътища е 58,72 % , което е над средния показател за страната 42,1%. Гъстотата на
републиканската пътна мрежа, по данни на АПИ, е 0,214 км/км.

Таблица 18: Видове пътища на територията на община Любимец. Източник: ОУП.

Общинска пътна мрежа
Всички пътища, свързващи селата на североизток от р. Марица и на югозапад са от ІV клас. Такива са
и пътищата от третокласния път 597 до селата Белица и Вълче поле в южната част на общината.
Общата им дължина е 52,7 км., или 41,26% от пътната мрежа в общината. На територията няма
пътища с паважна, трошено-каменна или баластрена настилка. Общинската пътна мрежа включва:

 HKV1082 /ІІІ-809, Любимец-Йерусалимово/-Георги Добрево-Граница общ. Любимец–
Свиленград)-Момково-Свиленград-/ІІ-55/;
 HKV1219 /ІІ-76, Богомил-Харманли/-Коларово-Граница общ.(Харманли-Любимец)Оряхово-Васково;
 HKV1223/І-8,Харманли-Любимец/-Бисер-Границаобщ.(Харманли-Любимец-Харманли)Черна Могила-/ІІІ-505/;
 HKV2080 /ІІІ-809, Любимец-Изворово /- Йерусалимово -/ HKV1219/;
 HKV2081 /ІІІ-597 , Лозен - Любимец/- Белица;
 HKV2083 /ІІІ-597,Малко Градище - Любимец/- Лозен- Граница общ.(ЛюбимецХарманли)-Черна Могила-/ HKV1223/;
 HKV20843 /ІІІ-597,Ивайловград-Дъбовец/- Дъбовец- Вълче поле.

Състоянието на четвъртокласната общинска пътна мрежа, чието поддържане е в прерогативите на
общината, се определя като задоволително.
Автобусен транспорт
Автобусният транспорт в община Любимец е добре представен. Ежедневно се движат автобуси към
всички населени места на територията на общината. Удобни транспортни връзки има всеки ден от
град Любимец към ключовите областни градове Хасково, Пловдив и София. Всички села в общината
имат връзка с общинския и областния център. С автобусен транспорт се осъществява транспортното
обслужване на територията на общината. Той се осъществява по разработена транспортна схема,
изготвена от общината, която е отворена за изменения и има възможност за развитие при оформяне
на пътнико потока. Транспортното обслужване е възложено и се изпълнява от ЕООД ”Любимец –
Автотранспорт” „Бойчинови“ ЕООД.
Всички населени места в общината имат минимум две ежедневни автобусни връзки с общинския
център Любимец. Дванадесет курса по две направления преминаващи през Любимец го свързват с
областния град Хасково и страната. Действа и директна автобусна връзка с областния град.
Минаването на Е-80 през общината е възможност за населението да ползва и превози организирани
от други общини.

Железопътна инфраструктура
През общината минава жп линия №1 - ЖП - коридор №10 (Ниш - София – Пловдив – Свиленград Истанбул), като директна ЖП-връзка със страната има единствено общинския център. От 2016 год.
град Любимец разполага с нова ЖП гара и прилежаща инфраструктура, като ЖП ареала разполага с
4 коловоза. Предстои да бъде завършено и новото трасе на ЖП линията, като за подобряване
обслужването на жилищните квартали западно от ЖП ареала е изграден автомобилен подлез,
свързващ улиците „В. Левски“ и „Здравец“. Предвидено е още изграждане на надлез на пътя за
Ивайловград, който да обхване транзитно пътуващите автомобили и да облекчи движението между
общинския център и разположените отвъд жп линията селища, както и съседните общини. Още позначителен е втория аспект на този автомобилен надлез – директната връзка на пътя ИвайловградЛюбимец с I-8 за Харманли и с АМ „Марица”. Към момента общинската администрация преговаря с
АПИ за изграждане на обходен път по северната тангента от ж.п. надлеза към пътя ИвайловградЛюбимец. Това е стъпка към развитието на железопътния транспорт на територията на общината,
която ще увеличи безопасността на движението и ще подобри обслужването на пътниците, товарите,
като допринесе и за подобряване състоянието на околната среда. Тези дългосрочни цели на БДЖ са
в процес на реализация с електрификация на участъка Димитровград – Свиленград.
Таксиметрови превози
На територията на община Любимец се осъществява таксиметров превоз. Установена е нуждата от
създаване на денонощен диспечерски пункт на Радио такси, за да се подобри качеството на услугата
и да се сведе до минимум загубата на време на гражданите. От друга страна, тази мярка ще доведе
и до разкриване нови работни места на територията.
2.8.2. Енергийна мрежа и ВЕИ
На територията на общината има сравнително добра мрежа - 110 kV и 20 kV, която може да поеме
бъдещето увеличение на товарите и съответното електропотребление. Мрежите ниско напрежение
се нуждаят от допълнителен ремонт и модернизация, включително от въвеждане на изолираните и
усукани проводници за намаляване аварийността и запазване короните на дърветата. Необходимо е
модернизацията с енергоспестяващо осветление да продължи и в този програмен период.
Задоволителна е изградеността на трафопостовете, но същите продължават да имат нужда от текущ
ремонт на АС и ел. част. Тяхната мощност е средно 160 kV. По-голяма част от трансформаторите са с
алуминиева намотка, а повечето ел. мрежи ниско напрежение са с АС – проводници. Всичко това е
свързано и води до по-високо технологични разходи и загуби на електрическа енергия.
На територията на град Любимец е изградена сравнително нова и модерна подстанция 110/20 kv., а
увеличените в бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото стопанство могат да
се поемата от добре резервираното от Харманли и Свиленград електрозахранване.

Голяма част от съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатация повече от 20 години.
Част от стълбовете и проводниковата мрежа е с изтекъл срок на годност. Налице е спад на
напрежението в отделни селища и квартали над допустимите норми, произтичащо от дълги мрежи с
малки сечения и недостатъчен брой трафопостове.
На територията на община Любимец има изградени възобновяеми енергийни източници които са
присъединени към мрежата на „ЕВН България ЕР” ЕАД и НЕК.

2.8.3. Телекомуникационна мрежа
Пощенски услуги
Населението в цялата община, включително селата Васково и Дъбовец, се обслужва от 7 ПТС, като
служебните и лични абонаменти и кореспонденция в този сектор намаляват все повече и са сведени
до минимум. Поради тази причина не се предвиждат инвестиции в близкото бъдеще, свързани с
промени в базата и организацията на пощенските услуги. Тяхното значение намалява все повече. На
територията на общината все повече се срещат куриерски и спедиторски фирми, които предоставят
бързи и ефикасни куриерски услуги. Бъдещ аспект на развитие е осигуряване ефективно ползване на
съществуващата към момента материална база, която да позволи извършването на услуги и от други
фирми и организации.
Далекосъобщения
Монтираният капацитет на автоматичната телефонна централа (АТЦ) на територията на общината е
над 4000 телефонни поста от които на абонати са предоставени 97%. Най-много са абонатите в град
Любимец – 65% от всички абонати на територията на общината. По обезпеченост с телефонни
постове следват селата Малко градище – 8%, Лозен и Оряхово по 5% и Белица – 5%. Активност на
населението за ползване на телекомуникационни услуги се наблюдава само в по-големите села на
общината – Малко Градище, Лозен и Оряхово. Всички извън общински връзки се осъществяват с
оптичен кабел, което води до добро качество и по-големи възможности за телекомуникационни
услуги. Технологичният напредък решава голяма част от описаните, по-горе, проблеми на
телекомуникационни услуги, особено след навлизането на различни мобилни и кабелни оператори
на територията на общината. Развито е предлагането на телекомуникационни услуги от мобилните
оператори. Последните предлагат широк спектър от комплексни услуги, включващи пакет с интернет
и телевизионни канали и др. Като цяло качеството на телефонните услуги на територията на
общината се е подобрило значително.
В заключение, по отношение на транспортната, енергийна и ВЕИ и телекомуникационна
инфраструктура:
 Състоянието на републиканската пътна мрежа се определя като добро/много добро;
 Задоволително е състоянието на общинската пътна мрежа;

 Качеството на електрозахранването на територията е сравнително добро. Има нужда от
ремонт и обновление на мрежите с ниско напрежение, като в някои селища/квартали има
по-сериозен спад в напрежението. Трафопостовете също се нуждаят от текущ ремонт;
 Постигането на повече енергийна ефективност изисква да се продължат усилията в започната
модернизация с енергоспестяващо осветление;
 Има ВЕИ, които са присъединени към мрежата;
 Спад в търсенето на пощенски услуги – предпочитат се спедиторски и куриерски услуги;
 Добро ниво на телекомуникационните услуги.

2.9. Екология: състояние и устойчивост на околната среда
2.9.1. Атмосферен въздух
Контролирането на основните и допълнителни показатели, свързани с качеството на атмосферния
въздух на територията на страната се осъществява от специални пунктове за мониторинг, като част
от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг. В община Любимец тези
пунктове за подвижни и са обслужвани от мобилна станция за контрол на качеството на атмосферния
въздух. Съгласно класификация 8 пунктовете за мониторинг са:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Транспортно–ориентирани (Т) пунктове за мониторинг (пунктове, при които броят
на МПС, преминаващи в кръг с радиус 50 м, е не по-малък от 2500 превозни средства
на денонощие)
Промишлено–ориентирани (П) пунктове за мониторинг (пунктове, при които има
преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности)
Градски фонови пунктове за мониторинг (ГФ) са тези, които са разположени в
застроената част на град, които отговарят на критерии по т.2.
Извънградски фонови пунктове за мониторинг (ИФ) (пунктове, разположените на 310 км от град, които не отговарят на критериите по т.2 и 3.
Регионални пунктове за мониторинг (Р) са разположените на 10-50 км от град, които
не отговарят на критериите по т. 2 и 3.
Отдалечени пунктове за мониторинг (О) са разположените на повече от 50 км от
град, които не отговарят на критериите по т.2 и 3.

Община Любимец попада в "райони", в които нивата на един или няколко замърсителя са между
съответните горни и долни оценъчни прагове. Не са регистрирани наднормени количества на вредни
емисии в атмосферата. Липсват големи промишлени предприятия, замърсители на околната среда.
Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е в резултат от:
 Лошото състояние на моторните превози средства;
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Приложение №1 към чл.10, ал.3 и 4 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния
въздух

 Качеството на използваните горива;
 Организацията на движение;
 Състоянието на улиците и пътищата.
Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта заема все по-голям дял в общото замърсяване,
тъй като нараства броя на автомобилите, увеличава се срока на тяхната експлоатация, влошава се и
материално-техническата база за поддържането им.
Замърсяване на въздуха от строителни дейности е главно от прах и твърди частици, като на практика,
то не оказва съществено влияние за състоянието на атмосферния въздух в общината.
Комунално-битовите дейности са едни от основните дейности, замърсяващи въздуха в общината,
като замърсяването е най-интензивно през отоплителния сезон и е причинено от използването на
лошокачествени твърди и течни горива.
Контролът на състоянието на атмосферния въздух се извършва ежегодно от станция за фонов
мониторинг на РИОСВ-Хасково. Наблюдават се следните показатели за качеството на атмосферния
въздух са: серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли, прах, сероводород. На територията на
община Любимец качеството на атмосферния въздух се следи периодично – веднъж на сезон от
мобилна автомобилна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух към Изпълнителна
агенция по околна среда. Параметрите, които се наблюдават са: температура, влажност,
слънцегреене, посока и сила на вятъра, серни и азотни окиси, въглероден оксид, метани, фини
прахови частици, сероводород, озон, амоняк, а анализът на получените резултати служи за
определяне на мерките, които следва да бъдат предприети за осигуряване на здравословна жизнена
среда в общината.
С прилагане екологичното законодателство е налице значително намаляване на нивата на емисиите
на фини прахови частици. Мерките, които общинското ръководство предприема за намаляване на
замърсяването на въздуха се концентрират, както в центъра на общината, така и в останалата част.

2.9.2. Почви
Както вече бе отбелязано, почвеният фонд на общината, в съчетание с хидроклиматичните условия,
предлага много добри възможности за развитие на земеделие и животновъдство. Липсват големи
промишлени и други замърсители, което създава много добри условия за биологично производство
на екологично чисти селскостопански продукти.
Транспортът и придвижването през и на територията на общината е фактор с негативно въздействие
върху почвите. Замърсяването на почвите е локализирано в района непосредствено тангиращ Е80 –
подложен на екологичен риск от вредния ефект на автотранспорта. По Е80 преминава интензивен
поток от леки коли, товарен и пътнически автотранспорт. То има локален характер, като
изследванията на почвата с профил 0,30 см (известен като “орен” слой в който е разположена
основната биомаса на кореновата система при тревистите растения) показва, че основния
екологичен проблем постъпва от акумулирането на оловото в повърхностния слой на почвата.

Успоредно с оловното замърсяване, в резултат на изгорелите газове от автотранспорта и въздушния
аерозол от микрочастици от износването на гумите, формират допълнително замърсяване, не само
с тежки метали, но и с други вредни газове.
На територията на община Любимец ерозионните процеси имат ограничен характер, но климатът на
района, и релефът в някои части на общината могат да създадат благоприятни условия за развитието
на ерозията при безконтролни сечи и безразборна паша. Силните засушавания, съчетани с внезапни
и обилни дъждове, могат да предизвикат развитие на ерозионните процеси там, където човешката
дейност е създала подходящи за това условия.
Нарушените терени имат локален характер и се дължат основно на ветрова и водна ерозия, която е
сериозен проблем, от който потенциално са застрашени около 3/4 от площите в планинските и
хълмисти южни и северни части. Делът на водната ерозия е по-значителен от този на ветровата. На
водна ерозия са подложени всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса в хълмистите части.
Съществена причина за нарушения на терена е антропогенната дейност, изразяваща се в нарушения
на релефа от добивни дейности и изграждането на инфраструктурни обекти (пътища, външни ВиК
мрежи) и др., но те, както и свлачищата също имат локален характер.

2.9.3. Води
Водните ресурси в община Любимец са под нормалните за страната, а малкото количество валежи,
(средногодишно 500 л/кв.м), предполагат задължително интензивно напояване, което от своя страна
затруднява питейно-битовото водоснабдяване в някои населени места. Наблюдението на качеството
на водите се извършва от мобилните лаборатории на Регионална лаборатория – Хасково към
Изпълнителната агенция по околна среда.
Както вече уточнихме, територията на общината се характеризира с малка водоносност, което се
дължи на ограничената водоностност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които заемат значителна
част от нейната територия. Водно-ресурсният потенциал се формира за сметка на оттока на р.
Марица, нейните притоци, подземните грунтови води.
Дължината на р. Марица на територията на община Любимец е 9,897 км. В обхвата на общината,
реката е с широко легло, ниски брегове и със силно променлив воден режим. Течението е бавно, в
широко легло – средно 200-250 м ширина. През летните месеци водите й намаляват и леглото й се
изпълва с множество пясъчни острови. За предотвратяване на пролетното разливане на реката, в
застрашените участъци, са изградени защитни диги. Най-големия приток на река Марица е р.
Бисерска. Тя идва от с. Бисер, протича през земеделски земи и се влива в Марица северно от гр.
Любимец. По на север, но от Сакар планина в Марица се влива и Селска река, която идва от
землището на с. Йерусалимово и е с непостоянен дебит, зависещ от годишните сезони.

Броят на изградените водоеми, на територията на общината е 148, с обща площ 151,8 ха.
Използват се предимно за напояване на обработваемите площи. Освен тях са изградени и 7
язовира, с обща площ от 383,8 ха, от които частта от яз. Ивайловград, попадаща в
общинските граници – 347 ха.

Комунално-битови дейности са основна причина за замърсяването на водите в общината. Поради
липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води в населените места, всички отпадъчни води
от бита попадат в реките, водоемите или деретата.
2.9.4. Шум
Съгласно нормативната уредба за шум, общинската администрация осъществява контрол върху шум
от битови и занаятчийски дейности. Производственият шум и шума от транспортния трафик се
контролира от регионалните органи на МОСВ, МЗ и МВР.
Не съществуват данни за наднормено излъчване на шум на територията на община Любимец.
В градската среда основен източник на шум са транспортните средства. Шум над ПДН се отчита в
кварталите, през които преминава главен път Е80 – в посока ГКПП „Капитан Петко Войвода“ – Гърция.
На негативно влияние на шум са подложени и живеещите на някои от главните улици в града.
Над ПДН е и шума от ЖП линията, който макар и с импулсивен характер, затормозва кварталите около
жп линията. За облекчаването на акустичния режим, при реконструкцията на ЖП ареала в гр.
Любимец, вече са реализирани нужните шумозащитни екрани.
Някои производства и човешки дейности в сферата на услугите също излъчват шум и създават
дискомфорт у живущите около източника. Инициирани са действия от страна на администрацията за
подобряване организацията на движение и съответно намаляване на шума в градската среда.
В заключение, по отношение на състоянието на екологията в общината:
 Качеството на атмосферния въздух се контролира от мобилна станция, като няма данни за
наднормени количества вредни емисии в атмосферата;
 Транспорта допринася съществено за нарастване замърсяването на територията. Дължи се
на лошото състояние на пътищата и улиците; остарелите моторни превозни средства; лоши
по качество горива, които се използват от населението на общината и недобра организация
на движение;
 Голямо е замърсяването и от комунално-битови отпадъци, особено, през отоплителния сезон
– отново се дължи на лошокачествени твърди и течни горива. Те са и основна причина за
замърсяването на водните ресурси в общината;
 Не е съществено замърсяването от строителни дейности;
 Почвеният комплекс в общината е плодороден, като основен проблем е риска от ерозия;
 Замърсяване на почвите има в близост до автотранспорта;

 Ограничени са водните ресурси на общината, като даденост. Необходимо е интензивно
напояване, особено, за развитието на сектор земеделие. В този смисъл, възстановяване на
поливните системи е наложително.

2.10. Екологични услуги: водоснабдяване и канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води,
организация и управление на битовите отпадъци
2.10.1. Водоснабдяване
Водните ресурси в общината са в рамките на нормалните, но малкото количество валежи, характерни
за общината (средногодишно 500 мм) изискват задължително интензивно напояване, което от своя
страна, затруднява питейно - битовото водоснабдяване в някои населени места. Всички населени
места в общината са водоснабдени. Според данни от 2017 г. относителният дял на водоснабдяване
в община Любимец е между 99% и 100%.

Карта 4: Водоснабденост на населението, 2017 г. Източник: НСИ, обработка на данни, НЦТР.

Освен непрекъснатост на водоподаването, от първостепенно значение за общественото здраве и
качеството на живот на населението, е осигуряването на безопасна и съответстваща на нормативните
изисквания питейна вода. Водоподаването на територията в община Любимец се извършва от ВиК
Хасково. По данни на КЕВР за 2018 г. качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване
на ВиК Хасково е 97.46%, което е по-добър показател от този на близката ВиК Димитровград – 91.99%.
Общите загуби на вода във водоснабдителните системи на ВиК Хасково са 49.35% - сравнителни подобър показател от този на ВиК Димитровград – 60.08% и ВиК Пловдив – 60.15%.

Водоснабдяването на територията на община Любимец се осигурява от 16 подземни водоизточника.
Енергоемкостта на водопроизводството в района е доста висока. Помпажното подаване на водата
увеличава нейната себестойност. Водопреносната мрежа на територията на община Любимец се
състои от вътрешни (62%) и външни (38%) водопроводи. Изградеността на водопреносната система
е на сравнително добро ниво в общинския център, но в голямата си част тя е амортизирана и има
нужда от рехабилитация. Загубите при пренос на вода на територията само на община Любимец за
2018 година са между 40% и 50%, каквито са отчетени и за ВиК Хасково.

Карта 5: Загуби при пренос на вода за 2018 г. Източник: МРРБ, НССИ, обработка на данни НЦТР;

Водоснабдяването на територията на град Любимец се осъществява от речната тераса на р. Бисерка,
като водоизточниците са пет броя тръбно-шахтови кладенци, от които само четири работят.
Технически характеристики:
 Шахтовата дълбочина - 6 м.
 Тръбната водовземна част достига до 74 м.
 Диаметрите на тръбните кладенци са Ф200
 Режим на водоснабдяване - 18 работни часа за всяка помпа
 Дебити на всяка помпа - 18 л/сек
В най-натоварените часове се подават към напорния водоем около 72 л/сек. Работата на помпите е
автоматизирана на база водно ниво в напорния резервоар. Помпената станция има постоянен
персонал от четирима служители, които са на денонощно дежурство. Обеззаразяването на водата се

извършва в тласкателя на помпената станцията, чрез натриев хипохлорид, който се дозира с помощта
на 2 дозаторни помпи – работна и резервна. Електрозахранването на помпената станция е нормално.
Служебният път до помпената станция е в лошо състояние и представлява проблем за персонала при
дъжд и сняг. Освен това, поради липса на предпазни диги на р. Бисерска, площадката на помпената
станция се залива ежегодно. Населението в община Любимец е без режим на водоснабдяване.

Селата Белица и Лозен: Водоизточниците на двете села са близо едно до друго, на около 50-60 м.,
разположени в терасата на р. Бисерка. Водовземането за с. Лозен е чрез тръбен кладенец, а за с.
Белица чрез шахтов кладенец. Има две помпени станции с потопени помпи. Обеззаразяването се
реализира с натриев хипохлорид, чрез дозаторни помпи. И двете помпени станции имат нормално
електрическо захранване, но сградата на ПС „Белица“ има нужда от обновяване. Площадките на
водоизточниците нямат охранителни диги и съответно р. Бисерска ги залива ежегодно. Достъпът до
двете съоръжения е силно затруднен.
Селата Вълчи поле и Дъбовец: Имат общ водоизточник – шахтов кладенец в незаливаемата тераса на
яз. Ивайловград, който е оборудван с потопяема помпа. Електро захранването на помпената станция
е нормално. Служебният път до площадката е в много лошо състояние.
Селата Васково и Оряхово: Имат общ водоизточник – четири тръбни кладенеца в терасата на р.
Марица, които захранват и други села в община Свиленград. За да достигне водата до с. Васково и с.
Оряхово, тя преминава през три помпени станции: ПС „Момково“, ПС “Пъстрогор – I подем“ и ПС
“Пъстрогор – II подем“. Водоизточникът и трите помпени станции се намират на територията на

община Свиленград. Добро е състоянието на ПС „Оряхово“. Захранването с електро енергия е
безпроблемно, а пътната връзка задоволителна. Двете села имат собствени водоеми. Състоянието и
на двата водоема е добро. Водоема за с. Васково е 130 м3, а този за с. Оряхово – 160 м3.
Селата Георги Добрево и Йерусалимово: Водоизточникът за двете села е общ, разположен по левият
бряг в речната тераса на р. Марица. Представлява тръбно шахтов кладенец с обща дълбочина 12 м.
Помпената станция е изградена в периода 1997 – 1998 год. и общото й състояние е добро. Няма
проблеми с електро захранването. Служебният път до станцията е черен, но не създава трудности на
служителите.
Село Малко градище: Водоизточниците на селото - група от 3 шахтови кладенеца, които се ползват
целогодишно, са разположени в терасата на р. Лозенска. През летния сезон се ползва допълнително
и един тръбен кладенец, отдалечен на близо километър разстояние от групата шахтови кладенци.
Състоянието на помпените станции е добро. Електро захранването е нормално. Служебните пътища
до тях са в много лошо състояние. Обеззаразяването на водата се извършва в помпената станция на
тръбния кладенец, за цялото водно количество, чрез дозаторни помпи и натриев хипохлорид.
Селищна водопроводни мрежи: Вътрешната водопроводна мрежа на територията на град Любимец
е с дължина 45,7 км. Тя е морално остаряла и амортизирана, изградена е предимно от етернитови и
стоманени тръби, което води до чести аварии, неритмично подаване към консуматорите, течове и
голям процент загуби на питейна вода. В някои години те са в размер на 52%9 от добитата вода. Освен
големите загуби на вода, проблем е и големия километраж на маломерни водопроводи, който
заедно с обстоятелството, че са на лице по-малко от необходимия брой пожарни хидранти, води до
реалния недостиг на противопожарна вода. Към настоящия момент, няма изготвен технически или
работен проект за реконструкция, подмяна и разширение на водопроводната мрежа на града.
Ежегодно се извършва реконструкция на водопреносната мрежа, като подмяната на старите тръби с
полиетиленови започва от магистралните водопроводи на населените места.
Село Белица: Водопроводната мрежа на селото е сравнително нова, завършена през 2015 година,
като всички тръбни участъци са от полиетиленовите тръби с висока плътност, спирателните кранове
и пожарните хидранти са нови и в необходимия брой. Осигурени са, едновременно, добро питейно
потребление и противопожарното водоснабдяване.
Селата Вълче поле и Дъбовец: И в двете села водопроводните мрежи са остарели, изпълнени от
етернитови тръби. Голяма част от мрежата в двете села е изградена отпреди централизираното
водоснабдяване от 1990 г., когато селата са се обслужвали от местни водоизточници.
Водопроводните мрежи имат минимален брой кранове и противопожарни хидранти и не отговарят
на изискванията в това отношение. Състоянието на двете мрежи се оценява като търпимо.
Селата Васково и Оряхово: Водопроводните мрежи в тези две села са стари, изпълнени на 100% от
етернитови тръби. Диаметрите на клоновете в с. Васково са Ф60-Ф80, а тези в с. Оряхово Ф60-Ф150.
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Източник: ОУП на община Любимец, 2018 год.

Мрежите разполагат с малък брой арматури, а пожарните хидранти са дефицит. Състоянието на
мрежите се определя като задоволително.
Село Георги Добрево: Водопроводната мрежа е на 50% подменена с полиетиленовите тръби с висока
плътност и съответните необходими арматури. Има изготвен технически проект за пълна подмяна на
мрежата и договорирано финансиране на мероприятието.
Село Йерусалимово: Водопроводната мрежа е стара, изпълнена от етернитови тръби с диаметри Ф60,
Ф80 и Ф100. Наличните кранове и пожарни хидранти функционират. Като цяло състоянието на
мрежата може да се оцени като добро.
Село Лозен: Водопроводната мрежа е стара, изпълнена на 100% от етернитови тръби. Състоянието й
е трудно търпимо. Има изготвен технически проект за цялостна подмяна на водопроводната мрежа.
Село Мало градище: Водопроводната мрежа е на 100% подменена с полиетиленовите тръби с висока
плътност през 2015 година. Питейно-битовите и противопожарни нужди са задоволени.

2.10.2. Канализация
Канализацията на град Любимец е изградена като смесен тип – за битови и дъждовни отпадъчни
води. В по-голямата си част, улиците в града имат изградена канализация, но документацията, която
отразява канализационната мрежа не отразява коректно дължината на водопроводната мрежа. Към
настоящия момент всички главни колектори на града (три на брой), заустват отпадъчните си води в
р. Марица без пречистване.
В населените места на община Любимец не е изградена, дори частично, канализационна мрежа.
Съществуващите отделни дъждовни канали и канавки не се считат за част от канализационната
мрежа. Използват се предимно септични ями и поливни кладенци. Необходимо е изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води в град Любимец и модулни пречиствателни станции в
избрани селища с по-голямо население.

2.10.3. Управление на отпадъците
Общото количеството на образуваните битови отпадъци в община Любимец следва тенденция към
запазване на нивата през последните години, като за периода 2006-2015 г. това ниво спада с около
32%, което от своя страна пък е съпоставимо с намалението на битови отпадъци за страната в сходен
периода. Общината е под средното ниво на образуване на битови отпадъци на жител на година,
съгласно данните от Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци за
населени места с подобно население (3-25 хил. души). Основен източник на битовите отпадъци на
територията на общината са домакинствата – почти 100% от битовите и приравнените на тях
отпадъци. Основната част от образуваните битови отпадъци в общината са биоразградими.
Строителните отпадъци са със сравнително малък относителен дял от образуваните производствени
отпадъци. Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране

и оползотворяване, но няма достатъчен капацитет за рециклирането им. На територията на общината
няма инсталации/съоръжения за третиране на строителни отпадъци (депа за инертни отпадъци,
площадки за оползотворяване на строителни отпадъци).
В общината има 1 брой, т.нар. нерегламентирано сметище, което е с преустановена експлоатация
от месец юли 2009 г., със Заповед №77/15.07.2009 г. на Директора на РИОСВ-Хасково. Намира се в
местност „Курията”, землище на град Любимец. Депото не е изградено съобразно нормативните
изисквания за условията и изискванията за изграждане и експлоатация депа и на други съоръжения
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане отпадъци. Към настоящия момент са предприети
мерки от страна на общината за закриване и рекултивация на сметището, като има изготвен
инвестиционен работен проект и предстои осигуряване финансови средства за изпълнение на
строително-монтажни работи.
В населените места на община Любимец има организирано събиране и транспортиране на битови
отпадъци, като сметосъбирането и сметоизвозването се извършва на територията на цялата община.
За събирането на битови отпадъци се използват кофи за смет от 110 л и контейнери тип „Ракла” 1100
л. Остарелите и амортизирани съдове своевременно се подменят с нови. В общинския център –
Любимец, сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява ежедневно (по график), а в селата –
ежеседмично.
В съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците е
изградено регионално депо в град Харманли за депониране и обезвреждане на битови отпадъци,
което е вид задължително междуобщинско сътрудничество и обслужва общините Маджарово,
Любимец, Симеоновград, Свиленград, Стамболово и Харманли.
Събрани на територията на общината, отпадъците не се преработват преди крайното им депониране
и се извозват директно към Регионалното депо. Не са изградени и внедрени системи за разделно
събиране масово разпространени отпадъци, отпадъци от опаковки и биоразградими отпадъци.
Няма депонирани опасни отпадъци.
Проблем за територията е изхвърлянето на отпадъци от населението на нерегламентирани места,
като през зимните месеци, често, се изхвърля не загасена сгурия в съдовете за смет, което
предизвиква запалването и много бързото им изхабяване. Ключова препоръка е своевременното
въвеждане на системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, отпадъци от
опаковки и биоразградимите отпадъци.
В заключение, по отношение на услугите, свързани с водоснабдяване, канализация и отпадъци
 На места техническата инфраструктура (напр. помпени станции) на водоснабдяване има
нужда от реконструкция и обновление;
 Пътната инфраструктура до някои обекти на водоснабдяване също има нужда от ремонт
и по-добра поддръжка;
 По-голяма част от уличната мрежа в град Любимец има изградена канализация;

 Липсва, дори и частично изградена, канализационна мрежа в селата на община Любимец.
Използват се септични ями и поливни кладенци;
 Необходимо е изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в град Любимец;
 В селища с по-голямо население следва да се изградят модулни пречиствателни станции;
 Няма нарастване нивото на битови отпадъци;
 Домакинствата продължават да са основен източник на отпадъци, като голяма част от тях са
биоразградими;
 Отпадъците от строителни дейности не са голям дял от генерираните отпадъци и имат висок
потенциал за рециклиране. Към момента няма депа за третиране на строителни отпадъци и
този потенциал за рециклиране не се използва достатъчно;
 Установява се нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;
 Необходимо е въвеждане система за разделно събиране масово разпространени отпадъци,
отпадъци от опаковки и биоразградими отпадъци.
2.10.4. Биологично разнообразие на Националната екологична мрежа (НЕМ)
2.10.4.1. Биоразнообразие
Флора: В горите на горскостопанския участък в община Любимец се срещат дървесните видове
благун, дъб, цер, мъждрян, габър, бук. От храстовите растения са разпространени драка, глог и
шипка. От създадените по изкуствен начин култури най-разпространени са черния, белия бор и
ореха. По-рядко се срещат кедри, дъбове, шестил, бреза и др.
Очаква се лесокултурните и лесовъдни мероприятия да окажат благоприятно въздействие върху
разпространението на благуна. Предвижда се по-ограничено участие от залесената площ да има
акацията и летния дъб.
На територията на горскостопански участък „Любимец" има сравнително добри условия за събиране
на диворастящи гъби и билки от жълт кантарион, лайка, мащерка, глог и др. От естествено
разпространените шипка, глог, дрян, калина и други, може да се събират диворастящи горски
плодове. Точни добивни количества е трудно да се предвидят, тъй като годишния добив зависи от
климатичните особености на годината.
Според Червената книга на Република България (електронно издание от 2011г.), на територията на
Община Любимец са установени 35 растителни вида под заплаха. От тях 9 са с категория критично
застрашен, 22 са с категория застрашен и 4 - с категория уязвим. В това число 7 от видовете са
български ендемити, 6 са балкански ендемити и 2 са балкански субендемити.
Критично застрашени растителни видове са: Дългостълбчесто винче (Дългостълбчесто паче гнездо),
Кълбосеменно лютиче, Наделенолистно великденче, Опашат егилопс, Пълзящ гръмотрън, Стоянова
дрипавка (Балкански субендемит), Странджански воден морач (Балкански ендемит), Тракийска
класица (Български ендемит), Уроспермум.

В категорията застрашени попадат Aзиатска каменоломка, Андрахне, Балкански шпорец (Балкански
ендемит), Веленовскиево еньовче (Български ендемит), Гола копривка (Терциерен реликт),
Гризебахова кутявка (Балкански ендемит), Грудков здравец, Елвезиево кокиче, Ехинофора, Жлезист
лопен (Балкански субендемит), Зъбчата урока, Критски ветрогон, Кръглолистна вълча ябълка,
Кълбеста детелина, Одрински лопен (Балкански ендемит), Плосколюспесто подрумиче (Български
ендемит), Синя айважива, Скален лопен (Балкански ендемит), Стоянова айважива (Български
ендемит), Тракийска овчарска торбичка (Български ендемит), Тъмнолилава самогризка,Чуждоземен
шпорец.
Уязвими растения са: Костова тлъстига (Български ендемит), Небодлива метличина (Български
ендемит), Пърчовка, Тракийски клин (Балкански ендемит, Терциерен реликт).
Сред лечебните растения се срещат следните билки: Бял равнец, Айважива, Черна елша, Обикновен
пелин, Зайча сянка, Ранилист, Дива тиква, Червен кантарион, Змийско мляко, Синя жлъчка
грапавоплодна, Обикновен повет, Обикновен дрян, Смрадлика, Червен (обикновен) глог, Кукувича
прежда европейска, Вълнест напръстник, Полски хвощ, Елшовиден зърнастец, Мъждрян, Росопас,
Бударица, Еньовче, Градско омайниче, Бръшлян, Голо изсипливче, Хмел, Черен блян, Жълт
кантарион, Дяволска уста обикновена, Блатно кокиче, Обикновена луличка, Лечебна комунига,
Маточина, Обикновена мента (джоджен), Обикновен гръмотрън, Обикновен риган, Драка, Пипериче,
Чобанка, Мехунка, Ланцетовиден (Теснолистен) живовлек, Голям (Широколистен) живовлек, Пача
трева, Пълзящо прозорче, Лечебна иглика, Трънка, Жълтурче, Обикновена шипка, Брош, Обикновен
киселец, Бодлив залист, Бяла върба, Нисък (Тревист) бъз, Черен бъз, Лечебно сапунче, Живениче,
Черно кучешко грозде, Офика, Черен оман, Вратига, Обикновено подъбиче, Мащерка, Дребнолистна
липа, Трабузан (Бабини) зъби, Подбел, Коприва обикновена, Гъстоцветен (Висок) лопен, Върбинка,
Великденче, Миризлива теменуга, Трицветна теменуга.
На територията на Община Любимец по-голяма част от находищата на застрашените и защитени
видове растения попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в
България, а някои от тях са в обхвата и на защитени територии.
Фауната е представена от пернат дивеч. Срещат се яребици, кеклици, фазани, гълъби, пъдпъдъци и
др., плаващ дивеч – гъски, патици, корморани, чапли и др., дребен дивеч – зайци, лисици, белки,
златки и др., едър дивеч – елени, сърни, диви свине, чакали, вълци. Тук се срещат още ястреби,
мишелови и царски орли.

2.10.4.2. Защитени територии по ЗЗТ, места по НАТУРА 2000
На територията на общината са обособени защитени зони от националната екологична мрежа Натура
2000, както следва:
 по Директивата за местообитанията:


„Река Марица” – BG0000578 – в землището на гр. Любимец;





„Сакар” – BG0000212 – в землищата на с. Васково, с. Георги Добрево, с.
Йерусалимово и с. Оряхово;
„Остър камък” – BG0001034 – в землищата на гр. Любимец и с. Белица;
„Родопи-Източни” – BG0001032 – в землищата на с. Малко градище, с.
Дъбовец и с. Вълче поле.

 по Директивата за птиците:
 „Сакар” – BG0002012 – землищата на с. Васково и с. Георги Добрево;
 „Радинчево” – BG0002020 – землищата на гр. Любимец, с. Йерусалимово и с.
Оряхово;
 „Язовир Ивайловград” – BG0002106 – землищата на с. Дъбовец и с. Вълче поле.
На територията на общината има и две защитени местности – „Бакърлия” и „Долната Ова”. Защитена
местност „Бакърлия” е с площ 387.15 ха и попада върху част от територията на община Любимец, в
землището на с. Йерусалимово. Обявена е с цел дългосрочно опазване популациите на световно и
европейско застрашени видове земноводни, влечуги, птици, бозайници и растения, типични за Сакар
местообитания и ландшафти, както и част от от нитологично важно място.
Защитена местност “Долната Ова” е в землището на гр. Любимец и е обявена с цел опазване на
естествено находище на блатно кокиче - едно от малкото останали находища в страната с площ от 20
ха. В землището на гр. Любимец, в местността “Долната ова”, се намира находище на блатно кокиче,
обявено със Заповед на бившето МГГП ПФ за защитен вид, но върху частни, възстановени земи.
Защитената местност е една от малкото останали находища на блатно кокиче за страната. Площта на
находището е 20 ха. Използва се като суровина за добиване на алкалоида Галантамин, на чиято
основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение на детски паралич - Нивалин.
Галантамина е основен компонент за производството и на други лекарствени препарати/Нивалет,
Ниватонин/, лекуващи редица неврологични заболявания.
Освен защитените зони и защитените местности, на територията на община Любимец има още и две
природни забележителности – „Птичи камък” и „Глухите камъни”. Природна забележителност
„Птичи камък” представлява огромна скала, наподобяваща орел, в землището на с. Вълче поле.
Статут и име на
ЗТ
ЗМ „Долна ова”
ЗМ „Бакърлията”
ПЗ „Глухите
камъни”
ПЗ „Меден камък”

Заповед на МОСВ за
обявяване на обхвата на
ЗТ
№ 19388/03.07.1970
№ РД 472/11.07.2001

Землище

Площ
ха

фонд

Стопанисвани от

Любимец
Йерусалимово

20
279

Частни стопани
ДЛ Свиленград

№ 3702/29.12.1972

Вълче поле

2

ССФ
ДГФ
ССФ
ДГФ

ОГФ - Любимец

№ 3702/29.12.1972

Вълче поле

1

ДГФ

ДЛ Свиленград

ПЗ „Птичи камък”

№ 3702/29.12.1972

Вълче поле

1

ДГФ

ДЛ Свиленград

Таблица 19: Защитени местности и природни забележителности;

2.10.5. Рискове от природни бедствия и аварии
В Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР са определени райони със значителен
потенциален риск от наводнения съгласно Плана за управление риска от наводнения на Източно
Беломорския район. Като са използвани данни от МОСВ, ИАОС и БДДР, Националният Център за
Териториално Развитие е обработил и групирал общините в ЮЦР по дял на територията под заплаха.
Като рискови територии районът включва общини с незначителни площи под заплаха – между 0% и
1% (първа група), между 1% и 5% (втора група) и между 5% и 10% (трета група). Община Любимец е
една от трите общини (Свиленград, Калояново), които попадат във втора група, при които опасността
е по-голяма.
Необходимо е община Любимец да обърне внимание на превенцията в тази насока.
2.11. Административен капацитет на общинската администрация: състояние, оценка и укрепване
2.11.1. Структура на общинската администрация: функционален капацитет
Общинската администрация в Любимец, какво и на всяка друга община, е обособена в обща и
специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция "Финанси,
административно обслужване и управление на собствеността “. Специализираната администрация е
организирана в дирекция "Управление на територията, строителството и строителен контрол,
общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности".
Административното обслужване на територията е обезпечено с обособени терени и сграден фонд,
като общинската администрация се намира в сграда на общината и заема помещения в Културния
дом. Специализираната администрация е на етаж от бившето АПК. В същата сграда е и общинския
съвет. В градския център е изградена, но не довършена и не функционираща административна
сграда, в която могат да се поберат всички административни и делови дейности на общината.
Обемът на сградата притежава възможностите за превръщането й в многофункционален обслужващ
център. Селски кметства – като елементи на административно обслужване са изградени и действат
във всички населени места. Деловото обслужване в общината е представено от три банки, всички на
територията на общинския център, като две от тях са в отделни сгради, а третата - в партерна сградата
на общината.
Въведената интегрирана информационна система на държавната администрация се използва
пълноценно, като част от административните услуги се предоставят комплексно без повторното
предоставяне на информация и доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или
издавани от администрацията на електронен или хартиен носител.

2.11.2. Общински съвет
Общинският съвет на община Любимец се състои от 14 общински съветници. Създава постоянни и
временни комисии, като избира членовете на всяка комисия от своя състав с явно гласуване, с
обикновено мнозинство от общия брой на съветниците. Действащите постоянни комисии са:
 ПК по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на територията и
благоустрояване, и нормативни актове” в състав от 5 членове;
 ПК по “Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално използване на
природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в общината” в състав от 5
членове;
 ПК по “Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и защита на детето” в
състав от 5 членове;
 ПК по “Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта и етническа
интеграция” в състав от 5 членове;
 ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“ в състав от 5 членове;
2.11.3. Укрепване на административния капацитет
В периода 2014-2020 служителите на общинска администрация не са преминавали през обучения.
За подобряване и укрепване на своя капацитет служителите регулярно получават достъп до
специализирана литература и консултации във връзка със законови промени и повишаване
качеството на обслужване.
В заключение, по отношение на административния капацитет на общинската администрация:
Липсват данни относно предприети мерки и дейности, свързани с подобряване капацитета на
общинската администрация на интернет страницата на общината. Нуждите на служителите следва
да бъдат ежегодно проучвани и адресирани своевременно. Необходимо е, по възможност, ежегодно
подобряване капацитета на служителите на общината, включително и чрез работни срещи между
експертите в една община с експерти в друга за обмен на знание и практика при решаване на общи
проблеми. Следва да се търсят възможности и по линия на новите оперативни програми.

2.12. Културно-историческо наследство
Развитието и популяризирането на културното наследство бе довело до развитие на община
Любимец и нейните функционални системи. То е и добра основа за създаване на партньорство със
съседни общини.

2.12.1. Недвижимо културно-историческо наследство
Археологическо недвижимо културно наследство:
 Глухите камъни в землищата на с. Малко градище и с. Дъбовец;
 Антична и средновековна крепост на връх Курт кале под вр. Шейновец край с. Вълче поле и
Римска крепост в м. Хисаря;
 Тракийското светилище в местността Глухите камъни край с. Малко градище - най-големият
тракийски култов комплекс от скални ниши в страната. Представлява скални зъбери с
височина 10-15м, разделени с разломи, върху които са издълбани над 450 ниши –
трапецовидни, правоъгълни, квадратни, овални, арковидни. Предполага се, че тези отвори
са били използвани за погребални урни. При археологическите разкопки има открити и
останки от ранно християнска трикорабна църква от V – VІ в. от н.е., едно от свидетелствата,
че християнството е било разпространено в тези земи по-рано, отколкото в другите части на
България. На 50м от нишите се намират мегалитни гробници, две от които са много добре
запазени до днес. Първата представлява голямо помещение, издълбано в скалата. От него по
33 издялани в камъка стъпала се отива на самия връх, на който е разположена гробница –
мавзолей. Според учени този комплекс се намира на много по-голяма площ, а това, което се
вижда сега, е негов център. Целият обект обхваща над 20 скални масива.
 Куполна тракийска гробница от ІV в. пр. н. е. под връх “Шейновец - могилата, в която се намира
гробницата, е висока 6м с диаметър около 30 м. Самата гробница се състои от четвъртито
преддверие и кръгло куполно помещение без коридор. Тя е изградена от правилни каменни
блокове без хоросан и без свързване на блоковете с метални скоби. По особен начин е
изградено преддверието. Състои се от вертикални стени с легнали квадри и оригинално
засводяване. То имитира свод, фалшив купол посредством големи каменни бло- кове,
завъртени на 45 градуса един спрямо друг при всеки следващ ред.
Архитектурно-строителни и художествени недвижими културни ценности:
Съгласно списъците на НИНКН в община Любимец има общо 4 архитектурно-строителни и
художествени културни ценности- три църкви и една жилищна сграда:




Храм „Св. Димитър” в с. Йерусалимово (най-старата църква в общината), осветен през
1937г. от гръцки свещеник (годината на построяването е неизвестна, предполага се, че е
1817г.).
Църквата „Свети Атанасий” в с. Малко градище е трикорабна, засводена, с открит притвор
от запад. Строителството й е започнало през 1840г., а освещаването е извършено на 27
юни 1844г. Според надпис на иконата „Св. Богородица” иконите са изписани през 1845г.
По предание иконописецът е от Одрин. Той е изработил дървения иконостас, който е
оцветен в зелено, с венчилка от резбовано разпятие и грифони. Към храма е имало и
килийно училище, открито ок. 1862г. и просъществувало до 1883г. Отначало на децата е







преподавал отец Атанасий от Кавакли (Тополовград) като ги е учил на гръцки. Свещеник
Филю от Хебибчево (Любимец) ги е обучавал на черковнославянски.
Храмът в с. Георги Добрево „Свети апостоли Петър и Павел“ е изграден през 1869 година.
Храмовете в с. Малко градище и с. Йерусалимово са в добро състояние, но храмът в с.
Георги Добрево е пред самосрутване поради разположението си в свлачищен район и е
недостъпен в момента. По източната и северната фасадни стени са изградени огромни
контрафорси от бетон, които загрозяват сградата и едва ли помагат за цялостното й
стабилизиране.
Църквата в с. Лозен „Св. Димитър”, построена през 1892г., притежава качества на НКЦ – тя
е запазила автентичността си (каменна, еднокорабна, на ниво терен) и е добре
поддържана. Затова предлагаме да бъде проучена и евентуално включена в списъците на
НИНКН.
Къщата на Георги Гълъбов в гр. Любимец е разрушена и на нейно място е построена нова
сграда, поради което предлагаме нейното отписване от списъка на НКЦ в НИНКН.

Исторически недвижими културни ценности:
Историческите недвижими културни ценности са общо 20 бр. съгласно актуалния списък на Община
Любимец от РИМ Хасково. Преобладават паметните плочи (9 бр.) и военните паметници (8 бр.), които
са разположени предимно в центровете на населените места и са добре поддържани. Освен тях има
две къщи и едно лобно място, които са исторически недвижими културни ценности. Това са:




Къщата на Ж. Добрев в с. Георги Добрево е с категория „местно значение”, обявена е в
Държавен вестник, и е със сравнително съхранена автентичност – каменна, едноетажна.
Тя е в недобро състояние, необитаема и неподдържана.
Къщата на ген. Щерю Атанасов в гр. Любимец е декларирана като историческа ценност, но
е с неизвестно местоположение. Предположенията на специалистите от община Любимец
са за две сгради, едната от които е нова, а другата - с много допълнителни намеси.

2.12.2. Движимо културно наследство
В Народно читалище „Просвета” (с. Лозен), в едноетажна сграда от началото на ХХ в. – дюкяна на
дядо Слави – е уреден Етнографски музей, който разполага с около 250 експоната – предмети и
уреди, свързани с бита и културата на с. Лозен в миналото – тъкачен стан, рудан (чекрък), ръчен
дарак, ония (софра), люлка за бебе, вайница (проходилка), уреди за месене на хляб, селскостопански
инвентар, женски и мъжки носии от средата на ХIХ и началото на ХХ в., килими, черги, месали, хасъри
(рогозки), престилки, възглавници, торби, плетени дрехи, златни и сребърни украшения от средата
на ХIХ в, монети и др.
На територията на общината няма археологически музей, където могат да бъдат експонирани всички
движими културни ценности, получени от отделните археологически проучвания. Необходимо е да
се оцени възможността и перспективите пред създаването на нова или обособяването на вече
съществуваща общинска сграда като музей на територията на град Любимец. Това ще бъде стъпка в

по-доброто развитие на културния туризъм и възможност за интегриране на услуги с други общини
в областта на туризма.
2.12.3. Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство на община Любимец обхваща местните обичаи и обреди,
празници, традиции в лозарството, както и разнообразни прояви в общинския културен календар. То
допълва ресурса на общината за развитие на многообразен алтернативен туризъм. В голяма степен,
то се опазва и популяризира чрез дейността на народните читалища. Част от събитията, които се
провеждат са:
 Национален фестивал за автентичен фолклор "Кехлибарен грозд", с. Лозен (началото на
май) Организатор на фестивала е Народно читалище "Просвета-1925" със съдействието на
Министерство на културата и Национално движение "Достойни за България". Фестивалът е
част от Националния културен календар на Р. България и е едно от най-значимите културни
събития в региона.
 Дейността на танцов ансамбъл „Сакарци“: реализира се с помощта най-голямото читалище
в общината е НЧ „Братолюбие-1884“ – гр. Любимец. Има групи за автентичен и обработен
фолклор, различни видове школи и др. Читалищната библиотека е с 24 362 библиотечни
единици.
 Певческите групи, които съществуват във всички села от общината, поддържат и съхраняват
местния фолклор.
Интересни местни обичаи, които са характеризират като нематериални ценности с познавателна и
емоционална стойност в община Любимец са:
 Молебен за дъжд и обреди с лечебен характер – в селата Белица, Малко градище, Вълче
поле, Оряхово, Йерусалимово;
 Обредна обиколка на селото от моми и годеници (Светото) в деня на Св. 40 мъченици – с.
Малко градище;
 Посещение на Шиндиликово кладенче в м. Тузла, с. Лозен – за лекуване на болни и уплашени
деца;
 Посещение на камъка на Мариан, с. Малко градище – за помощ и успокоение;
В центъра на с. Вълче поле е издигнат паметник на загиналите граничари Асен Илиев, Стоил Косовски
и Георги Стоименов. Всяка година на 31 март граничари от различни поколения се събират, за да
почетат паметта на загиналите.
В списъците на културното наследство могат да бъдат включени и културните ресурси – свидетели на
вярвания и традиции, които носят спецификата на района и се отличават със самобитност и
свързаност с природата: Шиниликово кладенче в м. Тузла (край с. Лозен), Хаджа бунар (край с.
Белица), връх Св. Марина и камъкът на Мариан (край с. Малко Градище), Господьовата стъпка и
чешмата Ичумето (край с. Оряхово).

2.12.4. Читалища
На територията на общината има шест читалища – в гр. Любимец и селата Малко градище, Вълче
поле, Оряхово, Лозен и Белица. Читалище “Братолюбие” град Любимец е разположено в градския
дом на културата, който разполага със съвременно оборудвана зрителна зала с 450 места, сцена с
необходимите съоръжения за театрални и други постановки, както и зали за провеждане на
читалищните дейности. Част от читалищата в селата, по спечелени проекти, са ремонтирани и
извършват културна дейност – библиотеки, художествена самодейност, етнографски сбирки. Друга
част, като читалището в с. Малко градище се нуждаят от основен ремонт, а в с. Йерусалимово за
читалище може да се преустрои закритото училище.
Сградата на „Младежки център - Любимец“ е ремонтирана с цел превръщането й в притегателно
място за младите хора на Любимец.
В заключение, по отношение на културно-историческото наследство:
 Относително добро е състоянието на инфраструктурата, свързана с културно-историческото
наследство. Необходимо е да се продължат мерките по нейното подобряване, развитие и
социализация;
 Създаване на археологически музей за популяризиране движими културни ценности;
 Популяризиране на движимото, недвижимото и нематериално културно наследство чрез
включването му в готови туристически продукти на съседни общини;
 Подобряване пътната инфраструктура до обекти на културно-историческото наследство;
 Търсене на креативни начини за представяне на културно-историческото наследство, вкл.
визуализирането им;
 Популяризиране на културно-историческото наследство на страницата на общината и в
социалните мрежи;
 Идентифициране на съвместни инициативи с общини от областта за провеждане културни
форуми и фестивали;
 Проучване възможността за създаване на ново читалище в с. Йерусалимово на място на
закритото училище.

2.13. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор
Град Любимец е административен център на община Любимец с изключително добро транспортно
и логистично местоположение. В местността Дана бунар край Любимец е открито късно неолитно
ямно светилище, определяно като най-старото в Европа и свързвано с етапи III – IV на Карановската
култура. То представлява група от ями, използвани за извършване на жертвоприношения в
продължение на столетия през периода 5400 – 5000 година пр.н.е., в и около които са открити
множество отломки от керамика и статуетки.

През тракийско време – от 3-то до 1-во хилядолетие преди новата ера, този край постига възход,
който го поставя на едно ниво със Средиземноморската култура. По онова време районът е обитаван
от тракийското племе одриси, запазило най-дълго етнически облик, създало държавна организация
и висока материална и духовна култура.
Първите сведения за съществуването на селището са от 1573 година, когато то е споменато под
името Хебитче в пътните бележки на австриеца Якоб фон Бецек. Известно е с наименованието
Хебебдже или Хебибчево, което според местна легенда идва от името на някой си Хебиб ага, в чиито
владения попада селото. Според сведения от 1688 година по онова време в него има пощенска
станция и пункт за смяна на конете (мензил) на османския път от Одрин към Харманли. През 1906
година селото е преименувано в Любимец, превод на турското Хебиб. От 1969 г. селището е със
статут на град.
с. Йерусалимово - намира се на границата с Турция и Гърция. Своето начало, на това място, селището
с името Хаджикьой води от края на ХVІІ век. Името Хаджикьой се среща в официалните документи на
Източна Румелия през 1880 г. и се запазва до 21 декември 1906 г., когато с Указ 462, обнародван в
Държавен вестник от същата дата, става смяната на турските с български наименования на населени
места и местности в България. По предложение на тогавашния кмет Добри Делев селото приема
името Йерусалимово. С общ труд и доброволни средства е построена и осветена през 1837 г. толкова
жадуваната стабилна църква от камък и вар.
Закътано в полите на Сакар планина, съхранило история и памет от древните траки, в най-тежкия
период от своето съществуване – османското владичество, село Йерусалимово изпраща поклонници
на Божия гроб в Свещения град. Липсват конкретни сведения за това до средата на ХІХ в. Със
сигурност обаче се знае за последните две поклонничества. Първото е през 1858 г. на Хаджи Желю
Тенев, който е бил на седем години и вероятно е пътувал с други близки, а второто през 1908 г. на
Хаджи Митю Колев.
Храм „Свети Димитър” и с. Йерусалимово са посещавани както от много митрополити, така и от
Посланика на Държавата Палестина в Р България – Негово Превъзходителство д-р Мохамед Салайме
и други височайши гости на 7 ноември 1998 г., по покана на тогавашния кмет Димо Желязков. С
даренията от палестинското посолство и доброволен труд на местните хора, през 2000-та година, в
чест на раждането на Исус Христос, на един от хълмовете, до главния вход на селото е издигнат висок
християнски кръст.
Образованието, знанието, празниците и традициите са на невероятна почит в Йерусалимово. От тук
започват своя път редица историци, инженери, медици, педагози, икономисти, военни, агрономи и
други специалисти с висше образование.
Духът на селото намери израз и в построяването на нов храм – параклис, на хълма до високия кръст
с прилягащото му име „Вход Господен в Йерусалим”. Той отвори врати на празника „Успение на Света
Богородица” на 15.08.2015 г., но все още очаква своето освещаване.
Село Малко градище е разположено в подножието на Източните Родопи. Историята на селото е
богата и многовековна. Най-старите културно - исторически следи в землището на селото датират от

времето на траките. Доказателство за това е намиращият се на 6-7 км югозападно от с. Малко
градище култов тракийски комплекс "Глухите камъни" от XI-X в. пр. н.е. Това тракийско светилище е
едно от най-големите и най-внушителните, както в България, така и на Балканския полуостров. Затова
и неслучайно интересът на учени и специалисти рязко нарасна през последните години. Друго
доказателство за богатото му историческо минало е и това, че на 2-3 км северно от селото е минавал
римски път - наричан "Друма", който стига до Одрин и Цариград.
През Средновековието и в периода на Османското владичество, селото носи името Алвандере, което
в превод означава "благоуханно дере". Писмени сведения за него има в турските регистри от 1582 1628 г. Настоящото име - Малко градище, селото получава през 1906 г.
В епохата на Възраждането, в първата половина на XIX в., в с. Малко градище е изграден един от
първите православни храмове в района - църквата "Св. Атанасий". Освещаването на храма става на
27.07.1844 г. от гръцки митрополит. В тази църква е открито през 1862 г. първото килийно училище,
с което се поставя началото на една богата просветна дейност в селото. Църквата е обявена за
паметник на културата с Протокол на Националния институт за паметници и култура от 25.01.1977 г.
В момента този културен паметник е действащ православен храм.
В Малко градище има основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", което е обявено за средищно и
защитено и в него се обучават 57 деца. За най-малките жители на селото функционира и Целодневна
детска градина. В читалище "Св. Св. Кирил и Методий" се съхранява и развива богата културната
дейност и се полагат усилия за запазване и разнообразяване на библиотечния фонд. По проект
"Гласът на скалата" на Община Любимец е извършен цялостен ремонт на старото училището, което
е превърнато в "Туристически информационен център и археологическа база".
Жителите му се занимават предимно със земеделие.
Българската история, богата и многовековна, е оставила своя отпечатък и върху село Лозен. Първите
обитатели, които са населявали тези земи и за които говорят първите писмени източници, са от
тракийското племе одриси. Те са почитали бистрите извори, лековитите води, недостъпните
причудливи канари, тайнствените пещери и точно това ги е заселило по тези земи - земите на село
Диниклий. Това име то носи от турската дума "динек", което в превод означава "сопа", защото
жителите на селото са я използвали като средство за отбрана. Именно тук, преди повече от един век,
в развалините на една сграда е открито и запазено голямо тракийско светилище. Намерени са
"оброчни плочки" на тракийското божество, известно като "Тракийски конник", както и други
творения на тракийското изкуство, които имат световна известност. В християнската религия името
на божеството е известно като Св. Георги.
Село Диниклий се основава през периода 1730-1750 г. от овчари. Поради благоприятните условия за
живот към 1878 г. в селото има около 70 домакинства. От основаването на селото поминъкът е
сктовъдство и въглищарство, а по-късно се развило и земеделието (памук, сусам, житни култури),
бубарство, тютюнопроизводство. Лозарството е било много добре развито, а вината били с много
добро качество. В следствие на това през 1906г. селото е преименувано на Лозен. През 1893-1894
година в селото е построена църквата "Св. Димитър".

По време на Балканската война 1913г. селото е изцяло опожарено от турските войски и населението
му е било принудено да търси убежище в по-големите градове като Пловдив и Стара Загора.
Местните лозови насаждения също са били унищожени, а след прекратяване на войната са заменени
с американски и унгарски сортове.
През 1880г. се открива първото училище в селото, но то също било опожарено и през 1925г. е
построено ново, което носи името "Св. Св. Кирил и Методий". Преди години тук са учили около 100
деца, но в момента то не функционира. В селото има детска градина, която е филиал към ЦДГ "Рай"
гр.Любимец.
Заедно с образованието започва да се развива и духовна дейност. С новото училище се основава и
читалище "Просвета". През годините, читалището играе важна роля в обществения живот на с. Лозен.
За младите читалищни радетели, опазването на нематериалното културно наследство е не само
грижа, а и убеждение, породено от истинска любов към народното творчество.
Всяка година около Димитровден /първата събота и неделя след датата на празника - 26 октомври/
се организира събор на селото. Ежегодно, през последната събота и неделя на месец май се
провежда Национален фестивал за автентичен фолклор "Кехлибарен грозд", който е част от
Националния културен календар на Р. България и е едно от най-значимите културни събития в
региона.
В последните гънки на Източните Родопи, преди планината да се слее с низината, е скътано село
Вълче поле. Дълговековна е неговата история. В земите му има уникални исторически обекти,
доказващи наличието на висока култура от древни времена. На 200 м на запад, в подножието на вр.
Шейновец, през 1931 г., е разкрита уникална куполна тракийска гробница от ІV в. пр. н. е. В
подножието на вр. Св. Марина се намира едно от най-големите скални светилища на Балканския
полуостров - "Глухите камъни".
Първият официален писмен документ за възникването на с. Вълче поле е от 1562 г., според който
селището е възникнало през 1326 г. Втори документ, от 1662 г. потвърждава, че населението е чисто
българско. До своето освобождение от турско робство - 1913 г., селото носи имената Курткьой и
Куртулен. Към м. юли 2015 г. в селото живеят 208 души.
По спечелен от община Любимец проект, бе извършен ремонт на читалището в селото. Убеждението
на жителите му е, че местните обичаи, традиции и културно наследство трябва да бъдат съхранени и
пазени. Полагат се усилия за разработване на проекти, за развитие на селския туризъм в този красив
южен край.
Село Васково е най-отдалеченото село в източна посока от общинския център. Първите исторически
данни за селото сочат, че той е възникнало през периода 1923-1925 г., когато родените в Беломорска
Тракия българи напускат родните си места и се заселват на гола поляна. Тогава селището се е
наричало Ишебигли, а малко по - късно е преименувано и до 1935 г. носи името Зафирово - на
местността "Зафирова могила".

Днешното си име Васково е получило в памет на тракийския войвода Петър Васков, който дълги
години се е борил за национално обединение на българските земи. След преустановяване на
революционна си дейност, той се е установил да живее в този край и е работил като учител в
Свиленград.
Въпреки че селото е сравнително младо, землището му крие богати исторически следи от миналото.
Архиелогически и исторически данни сочат, че тук са открити следи от времето на траките. В
Древността, в съседство със селото, се е намирал византийския град Агатоники. В района на
землището историците доказват, че е минавала границата на държавата на хан Крум
(Сюлейманкьойски надпис на хан Омуртаг).
Село Оряхово е разположено в югозападните склонове на Сакар планина. Дълговековна и богата е
историята на това китно село. По неофициални данни, селото възниква през 1820 г. под името
Саранли, а през 1906 г. е преименувано на Оряхово.
Най-старите културни и исторически следи в землището на с. Оряхово датират от епохата, когато
траките са основно население в земите на днешна България. Следи от древния бит и култура на
траките има запазени и до днес. В миналото този район е бил обект на проучване и разкопки от видни
археолози, етнографи и историци. Съобщават се за 80 броя запазени тракийски могили, некрополи долмени в покрайнините на селото. В местностите Керез дере и Ешмеджика се съобщава за 40
долмени. Забележителен по своите размери е и долмена в местността Канаклийката.
По време на Римското владичество в този район е кипял оживен търговски, стопански и
административен живот. В редица исторически справки се пише, че големият Римски път е минавал
югозападно от Саранли, чиито величави останки се забелязват в местността "Дюсъ тарла". На 400 м
южно от пътя и на 2 км от Саранли, в местността Сара-хан се виждат развалините на древна постройка
- правоъгълник с преддверие към изток. Тук е имало построена римска станция.
В селището над Саранли се търсят останките от стария средновековен град Агатоника - едно от
десетте епископства, подчинени на Митрополията във Филипополис. Сведения за този град се
срещат в един надпис на император Гордиан от ІІІ в., който сочи, че Агатоника се намира на 34 мили
от Адрианопол. Освен това, писмени данни за съществуването на града намираме в
Сюлейманкьойския надпис на Омуртаг, в хрониките на византийската историчка Анна Коннина, която
споменава Агатоника във връзка с войните на Алексей Комнин с куманите.
На 2 км северно от Оряхово, в местността Джевезлика са намират следи от византийско селище. Тук
в местността "Клисе - бунар" са изровени основите на еднокорабна църква.
На север от селището, на хребета на местността "Мандрата" и "Куше-кайлар", в началото на века е
имало останки от средновековна кръгла кула.
През Възраждането се чувства остра нужда от съществуването на училище. Първото училище в селото
е открито веднага след Освобождението, а първият учител е Тодор Данков от гр. Чирпан. В
училищната сграда се открива вечерно и неделно училище.
През времето на Балканската война селото е изгорено и след това бързо възстановено.

През последните няколко години в читалище "Просвета" бе изградена богата етнографска изложба.
Читалището е ремонтирано по проект и развива активна културна дейност. Самодейната певческа
група печели награди в страната и чужбина.
Село Георги Добрево: Историята на селото е богата и дълговековна. В неговото землище, след
археологически разкопки, е открито през 2000 г. праисторическо селище. В близост до селото е
хълмът "Хасаря", където има богати културно-исторически пластове от епохата на траките и Древен
Рим. Оттук, през земите на селото е минавал в Древността големият римски път за Западна Европа.
По неофициални данни, по време на Османското владичество, местен турски феодал създава голям
земеделски чифлик. Постепенно в района на чифлика се заселват българи като наемна работна ръка
и с това се полагат основите на селото. Първоначалното му име е Бунакли. В документ за населението
на Източна Румелия от 1880 г. - две години след Освобождението, е записано, че в селото има 160
къщи със 150 семейства и 730 жители- всички българи.
Най-старите родове, положили основите на селото са: Кадъновия, Кадиевия, Парапановия, СлавТяновия, Братановия, Сербезовия, Корцановия род и др.
В двора на старата църква е съществувало килийно училище, а новата църква е построена през 1893
г. и е разполагала със 74 икони. Селото носи името Бунакли до 1903 г., а след това е преименувано
на името на принц Кирил - Кирилово. От 1974 г. селото носи името на Георги Добрев.
Големи традиции тук има читалището, което е основано през 1928г.
Село Белица е едно от основните селища на територията на община Любимец. За неговото минало,
бит, поминък и история има написани две книги: на Васил Митев - "История на с. Белица" от 1933г. и
"Спомени от с. Белица" на Златан Петров от 1999г.
Исторически сведения за селото датират от най-древни времена. В месността "Църните ниви" са
открити следи от живота на траките. Първоначално селището се намирало в месността "Вараде", а
впоследствие беличани се заселват в месността "Юртищата".
В турски документ от 1592г. се съобщава, че в пределите на Чермен влиза и с. Белица. В края на XVIII
в. селото е опожарено и разрушено и за това оцелелите жители се заселили на ново място, на което
и днес е разположено селото. През 1857г. е построена църквата в Белица с активната помощ на
Драгия Митев - виден общественик на селото. Първият български учител идва в с. Белица от гр.
Пещера през 1857г. След освобождението, в VIII-то Народно събрание е избран беличанецът Филип
Ангелов.
Жилищен фонд:
Общинския жилищен фонд включва 17 на брой жилища – апартаменти, чието предназначение се
определя ежегодно с решение на Общинския съвет на Любимец. Жилищата се предоставят под наем
на граждани с установени жилищни нужди по реда на Наредбата №13 на Общински съвет-Любимец.

Картотекирането и настаняването на нуждаещите се граждани се извършва от Комисия, назначена
от Кмета на Община Любимец, в която са включени служители на общинска администрация,
технически специалисти, юристи и социални работници. С Решение № 460 от 06.03.2019 г., на
Общински съвет – Любимец, предназначението на общинските жилища е определено както следва:





11 броя жилища за отдаване под наем, разположени на територията на град Любимец;
1 брой резервно жилище на територията на град Любимец;
1 брой ведомствено жилище на територията на град Любимец;
4 броя жилища за продажба на територията на с. Оряхово, общ. Любимец.

Вида и месторазположението на апартаментите е както следва:
Местонахождение

гр. Любимец, ул. "Ж.
Терпешев" №6, бл.71,
вх.А, ет.1
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №3, бл.60, вх.А,
ет.4
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №3, бл.60, вх.А,
ет.5
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №3, бл.60, вх.А,
ет.1
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №3, бл.60, вх.Б,
ет.1
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №5, бл.60 - А,
вх.А, ет.4
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №3, бл.60, вх.А,
ет.2
гр. Любимец, ул. "Отец
Паисий" №5, бл.60 - А,
вх.Б, ет.2
гр. Любимец, ул.
"Републиканска" №43,
бл.33 - А, вх.Г, ет.4
гр. Любимец, ул.
"Републиканска" №43,
бл.33 - А, вх.Г, ет.3
с. Оряхово, общ.
Любимец
Всичко:

Едностайни
апартаменти
брой

Двустайни
апартаменти
брой

Тристайни
апартаменти
брой
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-
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1
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1
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-

4

10

5
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В общинските жилища са настанени общо 11 семейства. Два от общинските апартаменти в град
Любимец са свободни и в тях няма настанени наематели. Причината, поради която тези апартаменти
не се предоставят на хора с установени жилищни нужди, е че помещенията се нуждаят от основен
ремонт, с цел привеждането им във вид, пригоден за обитаване.
В бюджета на Община Любимец до сега, няма практика да се залагат средства за поддръжката и
ремонта на общинските жилища. Приходите от наем в повечето случаи са крайно недостатъчни,
поради което всички разходи по поддръжката и ремонта им са за сметка на наемателите. В
жилищните блокове на ул. “Отец Паисий“ и ул. “Републиканска“ в град Любимец има 4 апартамента
– частна държавна собственост, за които община Любимец подготвя процедура за безвъзмездно
придобиване на собственост.
2.14. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън административните й граници,
които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места и териториите в рамките
на общината
2.14.1. Връзка с Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. е в основата
на избора на градове-центрове за приоритетно финансиране на тяхното възстановяване и
интегрирано развитие с основни принципи и подходи, върху които е изградена сложната система
на взаимодействие на урбанистични, комуникационно-транспортни, инфраструктурни и екологични
мрежи с техните центрове и оси на развитие, територии с основно предназначение и със специфични
характеристики.
Съвременното селищно развитие на Южния централен район (ЮЦР) се определя от доминиращото
положение на втория по големина град в страната Пловдив. В района няма друг голям град над 100
хил. д. Балансьори на Пловдив в югоизточната част на района са Кърджали и Хасково с близкия до
него Димитровград, формирайки силно ядро от два съседни града. Тези градове са избрани заради
подходящо местоположение в територията на района, демографска големина и стабилност, налични
функции с районно значение в развитието на икономиката, социалната сфера, образованието,
науката, културата.
Община Любимец принадлежи към 5-то йерархично ниво - много малки градове и села, центрове с
общинско значение за територията на съответните общини. Според НКПР други от 5-то йерархично
ниво са Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово; Джебел, Кирково, Черноочене,
Баните, Борино, Доспат, Сърница, Неделино, Рудозем; Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки,
Марица, Перущица, Родопи, Садово, Съединение; Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Стрелча. Те
се определят като общински центрове, в които се осъществява обслужването на населението, и са
налични работни места извън селскостопанската заетост - в кръга на социалните услуги, търговията,
администрацията, промишленото и занаятчийското производство, образованието, културата. Важно
условие за градовете от 5-то йерархично ниво е свързаността с останалите селища в общините, както

и удобния достъп до услуги въз основа на изградени, поддържани, комуникационно-транспортни
връзки. Те са избрани заради намаляване на населението в периода 2011-2018 г., произведена
продукция на човек и безработица.
Общините с центрове от пето йерархично ниво са идентични с определените слабо урбанизирани
(периферни) общини. Това са малки общини със затруднено социалноикономическо развитие, които
формират компактни ареали от групи общини в южните родопски крайгранични покрайнини. В ИТСР
на ЮЦР се посочва, че общините от 5-то йерархично ниво могат да се включат в обхвата на т.н
„райони за целенасочена подкрепа”. Стимулирането на техните центрове е важно, за да могат да
предлагат необходимите първични услуги на населението както и работни места извън земеделската
функция.
Три от съседните на община Любимец общини принадлежат към 4-то йерархично ниво, което
осигурява обслужването на населението на селата не само в собствените си общини, но и в
съседни на тях по-малки общини. Това са Свиленград, Ивайловград и Харманли.

Община Любимец е определена като една от общините със затруднен достъп до публични услуги.
Това, в голяма степен, се дължи на ограничените и все по-малки финансови, технически и човешки
ресурси, с които общините разполагат, като цяло. От друга страна, потребностите на населението от
нови и по-добри и качествени публични услуги нарастват, включително и изискванията за тяхното
предоставяне.

Карта 6: Общини със затруднен достъп до публични услуги през 2018 г. Източник: НСИ.

Потенциал за сътрудничество би могло да бъде предоставянето на съвместни, разкриването на нови
общи социални услуги. В областта на наблюдението на пазара на труда ДБТ-Свиленград обслужва
териториите на 3 общини: Любимец, Свиленград и Тополовград, което е предпоставка за прилагане
на сходни мерки за подкрепа на заетостта на териториите.
Друга възможност за сътрудничество е в сферата на здравните услуги. На територията на общината
здравната система е представена от доболничната помощ в лицето на Специализираната болница за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация, която само допълва болничното лечение на
населението, което се извършва от „МБАЛ Свиленград“ – ЕООД и „МБАЛ Хасково „АД. Привличането
на кадри и осигуряването на комплексен достъп до извънболнично и болнично обслужване е основа
за партньорство в посока подобряване достъпа на населението до всички видове помощ – спешна,
неотложна, краткосрочна и продължителна хоспитализация. Разширяването на здравните услуги и
развиването на нови съвместни такива е опит за адекватен отговор на демографските особености на
територията и комплексната нужда от здравна грижа.
В областта на предотвратяване на риска от бедствия и аварии (пожари, наводнения, замърсявания)
общината следва да търси сътрудничество с община Свиленград, с която е сходно заплашена от
наводнения – между 5% и 10%. Партньорство в тази насока следва да се търси и по линия на други
градове в рамките на ЮЦР, които са разположени по поречието на р. Марица.
Благодарение на доброто си транспортно-географско положение - преминаващи важни транспортни
коридори, свързващи Западна Европа и Близкия Изток, община Любимец има възможност да се
оформи като важен транспортно-логистичен и комуникационен център. Подобряването на пътната
инфраструктура ще увеличи потенциала на общината за социално-икономическо развитие, особено,
и при наличието на изградените магистрали „Тракия“ и „Марица“. Любимец попада в групата на
общините, които са в най-благоприятна позиция, тъй като се обслужват от пътища с национално, но
и с международно значение.
Отделно, предимство на община Любимец е, че се обслужва и от главна ЖП линия, което създава
предпоставки за комуникация на по-високо ниво, и съответно по-добри възможности за развитие. В
този смисъл, стратегическото положение на община Любимец се явява благоприятна възможност за
подобряване икономическото състояние и бъдеща възможност за развитие на транспортен трафик,
което е важна предпоставка за икономическо оживление и развитие на търговски, транспортни и
обслужващи дейности. От друга страна се явява и мощен стимул за развитие на туризма.
Общината попада в туристически район „Тракия“, който заедно с Дунавски и Старопланински район
имат най-добри възможности за развитие на културният туризъм, в т.ч. познавателен, фестивален,
творчески, делови, поклоннически, винен, кулинарен туризъм. В страната културният туризъм има
огромен неоползотворен потенциал и конкурентни пазарни ниши. Основа за неговото развитие са
археологически, архитектурни, етноложки, религиозни и исторически обекти от различни епохи,
богата мрежа от културни институции (музеи, галерии, читалища), културни събития и фестивали.
Културният календар като хронологично подредена съвкупност от различни по време и място прояви
на широк диапазон културни съдържания, представлява сериозен ресурс за развитие на културния

туризъм. Обект на изключителен интерес са фолклорните фестивали и конкурси, възстановките на
автентични народни обичаи, музикалните и театрални прояви в обекти на културното и природно
наследство.

Карта 7: Туристически райони. Източник: Концепция за туристическо райониране на България.

Въпреки това, на територията на община Любимец, този потенциал все още не е развит напълно,
което възпрепятства извличането на максимални ползи и социално-икономическото развитие.
Необходимо е реализацията на съвместни проекти и разработването на интегрирани туристически
продукти на територията в партньорство със съседни общини, включително сътрудничество с такива
на територията на Гърция и Турция, така че да се създаде разпознаваем общ продукт на основата на
богатото културно-историческо наследство, което съществува в региона, като цяло.
Територията на община Любимец е свързана с моноцентричния модел на развитие - общински
център като главна икономическа, социална и обслужваща сила и периферно разположени малки
селища без ключови функции. Друга особеност е обстоятелството, че общината е обградена от
идентични като профил, но по-слабо урбанизирани общини, които имат сходен потенциал за
развитие на устойчиво земеделие и интегриран туристически продукт въз основа на местните
ресурси (чиста околна среда, природни дадености, културно наследство). Това от своя страна
предполага търсенето на общ модел за териториално развитие за цялата група, който би позволил

постигането на кумулативен растеж, ефект на мултипликатора /синергичен ефект/, при ефективното
ползване на ресурсите, потенциалите и сравнителните предимства, както на община Любимец, така
и на съседните общини – Свиленград, Ивайловград, Маджарово и Харманли, а също и тези, с които
няма обща граница.

Карта 8: Градове-центрове на растеж. Източник: НКПР 2013-2025.

В перспектива, ключово за община Любимец е работата в посока стабилизирането й като център от
5-то ниво и при добри резултати и показатели включване в групата на общините от 4-ниво, като
фактор за задържането на населението във вътрешните и външните периферни части на района,
предлагайки работни места и основни публични блага и услуги.
Както по-рано уточнихме, по степен на урбанизация община Любимец принадлежи към средно
урбанизираните общини (междинни), при които над 50% от населението е в населени места от 5 до
50 хил. жители или общините са с център град от 5 до 50 хил. жители. Такива са още и съседните
общини Харманли и Свиленград. Осите на урбанистично развитие се формират чрез интегрирането
на агломерационните ядра и техните агломерационни ареали, с транспортно-комуникационните
направления или транспортните коридори на страната.
Община Любимец е разположена на основната паралелна ос „Драгоман – София – Пловдив –
Свиленград –Одрин – Истанбул“, (по направлението на общоевропейския транспортен коридор

„Ориент/Източно-Средиземноморски“). Това е основна и исторически традиционна ос, която
преминава през територията на страната и ЮЦР. По нейното направление в ЮЦР са разположени
основните градове, които формират агломерационни ядра и ареали – Пазарджик, Пловдив (с
Асеновград) и Хасково (с Димитровград). По тази ос са съсредоточени преобладаващият дял от
населението и основните производствени, социални и културни функции на района.

Карта 9: Полюси и оси на урбанистично развитие. Източник: НКПР.

Разстоянието от общината до гръцката граница е 9 км, а до турската - 45 км. От Любимец до голям
мегаполис като Истанбул е 288 км, до Одрин – 48 км, а до Александруполис – 177 км, до областният
град Хасково 40 км., а до Пловдив 133 км. Териториалната близост на общината оказва все по-силно
влияние и е възможност за по-добро социално-икономическо развитие на общината. Оживеният
туристопоток между трите държави – България, Гърция и Турция е възможност за разработване на
трансгранични проекти и услуги за обмен на опит и сътрудничеството в различни сфери през новия
програмен период.

В новия програмен период се предвижда всеки регион за планиране от ниво 2 да разполага с
определен бюджет от европейските фондове за периода 2021-2027 г., който да бъде насочен за
реализиране на ИТИ. В подкрепа на изпълнението на съответната стратегия за развитие на региона
ще се подават концепции за ИТИ, като концепциите, които ще получат подкрепа, ще се подбират от
Регионалните съвети за развитие (РСР), в зависимост от приноса им за изпълнение на стратегията и
съответствието с предварително разработени и утвърдени на национално ниво критерии за подбор.
Във фокуса на инвестициите ще бъде развитието на функционални зони на база на
идентифицираните възможности в интегрираните териториални стратегии и в тази връзка
приоритетно ще се насърчават интервенции, допринасящи за засилване на функционалните връзки
между отделните територии и населени места.
Всяка концепция ще включва комбинация от взаимосвързани и допълващи се проекти, насочени към
изпълнението на конкретна цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия (ИТС) за
развитие на съответния регион за планиране от ниво 2. Видът на проектите може да се различава
според вида на инвестициите, бенефициентите, обхванатите територии или източниците на
финансиране. Задължително условие за получаване на подкрепа за конкретен проект от концепцията
по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, е предвидените в проекта дейности да бъдат допустими по
съответната програма.

2.14.2.

Потенциално възможности за сътрудничество със съседни общини

В предходната точка бе направен анализ, с който се разгледаха връзките на общината със съседните
общини и какви са центровете на влияние. Поради идентифицираните общи предизвикателства на
общините от ниво 5 на АНКПР могат да се поставят и евентуални възможности за коопериране с други
общини (включително извън границите на страната) за изпълнение на съвместни проекти. В този
смисъл, екипът изготвил ПИРО, предлага следните подходящи оси за съвместно сътрудничество и
коопериране на община Любимец:
А. Сътрудничество: община Любимец и градски общини от област Хасково
Това партньорство се реализира между община Любимец и градските общини – Харманли, Хасково,
Димитровград и Свиленград от област Хасково. Те са обект на подпомагане по Програмата за
развитие на регионите (ПРР) 2021-2027, Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на
регионите“. С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между
градски общини и граничещите с тях селски общини инвестициите ще се финансират и за съседни
селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини.

Карта 10: Йерархична структура на градове-центрове;

Концепциите за ИТИ условно биха могли да се разделят на два вида: с териториална или със
секторна насоченост.

Видовете мерки, които могат да бъдат подкрепени по ПРР, са в следните области:
 Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли;
 Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование,
включително детски градини и професионално обучение;
 Спортна инфраструктура;
 Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични
територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики;
 Енергийна ефективност и кръгова икономика;
 Инвестиции за устойчива градска мобилност;
 Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура;
 Мерки за насърчаване на икономическата активност;
 Туризъм;
 Културна инфраструктура и културно-историческо наследство;
 Други действия, допустими по ЕФРР.

Допустими бенефициенти в рамките на ПРР 2021-2027 са партньорства, включително някои или
всички, от изброените по-долу:

 държавни органи, областни администрации и общински власти;
 представители на гражданското общество - неправителствени организации, организации
на работодатели и на синдикати, фондации;
 бизнес - представители на големи предприятия, представители на малки и средни
предприятия и др.;
 научна общност - представители на университети, Българска академия на науката,
Селскостопанската академия и др.;
 сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради;
 други заинтересовани страни на местно ниво.

Процесът на подбор на концепции за ИТИ ще се осъществява от Регионалните съвети за развитие (РСР)
на два етапа въз основа на делегирани правомощия от страна на Управляващия орган на съответните
програма. Първата фаза на подбора ще се извършва от експертния състав на РСР и включва следните
елементи: степен на обществената подкрепа на концепциите за ИТИ и административно
съответствие, допустимост и качеството на концепциите за ИТИ. Втората фаза на подбора се
извършва от широкия състав на РСР, в който участват и представители на заинтересованите страни
от съответния регион по определени критерии и гласуване с „да“ или „не“ за всяка концепция.

Концепция за ИТИ за подобряване на здравното обслужване на населението може да включва
проекти за подобряване на здравна инфраструктура или меки мерки за здравните работници,
съчетани с мерки за осигуряване на свързаност и достъп на населението до съответните здравни
обекти, осигуряване на хосписи, мерки за подобряване на здравната култура на маргинализирани
групи, меки мерки за обмяна на опит или провеждане на публични кампании по здравни въпроси.
Неоползотворени пространства могат да бъдат поставени и във фокуса на концепция за ИТИ за
подобряване на физическата активност на населението, рекреационни мерки или туристическа
атрактивност на областта, насочени към територията и населението на няколко общини от областта,
като се финансира регенерация на площите и превръщането им в паркови пространства и/или
спортна инфраструктура. Тези мерки могат да се съчетаят с подобряване на достъпността чрез мерки
за насърчаване на социалното включване чрез осигуряване на средства за спортни активности на
деца и младежи или хора от уязвими групи, мерки за осигуряване на достъп до спортните
съоръжения на училища от няколко различни населени места.
Б. Сътрудничество ос „селски общини“ в област Хасково
Това сътрудничество има потенциал да се реализира под формата на проекти с общините по оста
Любимец – Маджарово – Тополовград – Ивайловград и други. Това могат да бъдат проекти с цели за
развитието на селските райони (развитие на МИГ-ове, технологично и иновативно селско стопанство
и други), опазване и популяризиране на културно-историческото наследство. Възможно
междуобщинско сътрудничество между общините Любимец, Харманли и Маджарово е:

"Включване на Глухите камъни в маршрут за културно познавателен туризъм "
(съвместен проект с общини Харманли и Маджарово)

Финансирането на проекта ще се реализира по линия допустимите за всяка територия източници.
Споменатите общини имат традиция и съвместен опит в областта на управлението на отпадъците.
По Програмата за околна среда ще са допустими мерки в сферата на отпадъците. Те ще са насочени
приоритетно към битови отпадъци и ще целят намаляване количеството на депонирани битови
отпадъци и увеличаване дела разделно събраните и рециклирани отпадъци, осигуряване подготовка
за повторна употреба и поправка на отпадъци – изграждане на центрове за повторна употреба,
включително депо за строителни отпадъци, което е много необходимо за територията на общините.
Тези мерки са допустими и ще се финансират в случай, че са в съответствие с националната политика
в сферата на околната среда.
Мерки за реализация чрез ИТИ са идентифицирани и за биологично разнообразие, за превенция и
управление риска от наводнения, засушавания, свлачища, срутища, ерозии, абразии, въвеждане на
зелени мерки в градска среда и други. Насочени са към повишаване на готовността на населението,
капацитета на силите и отговорните за реакция при бедствия структури, разработване методологии

за управление на наличните човешки и материални ресурси за справяне с риска от бедствия. Ще се
финансира още изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи системи
за предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и сигнализиране; разработване на
цифрови модели и анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения.
Осъществяването съвместни проекти и инициативи междупериферните общини могат да подобрят
качеството на живот и работната среда, достъпа до основните услуги и създават нови възможности
за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Карта 11: Възможности за сдружаване на общини за прилагане на интегрирани териториални инвестиции. Източник:
Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и Стратегически план по общата селскостопанска
политика 2021-2027 г. (СПОСП): Предвид закъснението в разработване на регламентите по ОСП, за
периода 2021-2027 г. се предвижда преходен период, в който инвестициите ще се осъществяват по
правилата на ЕЗФРСР за текущия период. Предвижда се в рамките на интегрирания териториален
подход ПРСР и СПОСП да участват с инвестиции за дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги
за населението в селските райони, но изпълнявани на територията на селските общини.
Във фокуса на концепция за ИТИ може да бъде поставена и територията на една или няколко пътни
отсечки, подобряващи градско-селските връзки и насърчаващи трудовата мобилност, като
осигуряват свързаност и достъпност на населението от по-малките населени места до по-големи
административни или икономически центрове. В зависимост от конкретната територия и нейните

потенциали такива инвестиции могат да бъдат включени в концепция за ИТИ като се комбинират с
мерки, свързани с индустриална зона, туристически атракции, образование, здравеопазване,
социални услуги и др.
Концепции за ИТИ, свързани със специфичен потенциал на територията на няколко селски общини с
големи горски територии, могат да включват от една страна мерки за насърчаване на туризма
(екопътеки, обозначаване на планински туристически маршрути, Вело трасета), а от друга страна –
мерки за оползотворяване на икономическия потенциал на горите и опазване на околната среда чрез
подпомагане на местни предприятия, създаване на планове за устойчиво управление, мерки за
защита от пожари и т.н. В подготовката и изпълнението на такава концепция могат да се включат
както общини, така и регионални органи, отговорни за управлението на съответните горски
територии (когато те са част от национален парк), НПО и др.
Освен че могат да бъдат насочени към оползотворяване на потенциала на териториите концепции
за ИТИ могат да адресират и конкретни нужди на населението. Така например във връзка с
необходимостта от осигуряване на адекватна грижа за възрастни хора в рамките на обща концепция
може да се предвиди изграждане нова или обновяване съществуваща инфраструктура (включително
мерки за енергийна ефективност), ситуирана на подходящо място, с цел предоставяне услуги от
резидентен тип за възрастни хора от няколко близко разположени населени места или общини.
Концепцията може да включва няколко обекта в целия регион или дори в няколко региона с цел
цялостно решаване на проблема с липсата на старчески домове. За осигуряване на персонал – напр.
рехабилитатори и социални работници, които да изпълняват услугите в новоизградената/обновена
инфраструктура могат да бъдат предвидени програми за стаж, които да се изпълняват съвместно със
съответните учебни заведения, както и да се предвидят програми за преквалификация съвместно с
Бюрата по труда.
В. Сътрудничество: България-Гърция и България-Турция
Един от сериозните инструменти за насърчаване социално-икономическото развитие на граничните
райони е трансграничното сътрудничество. Потенциални общи проекти или съвместни дейности са:
 Инвестиции, свързани с повишаване местното предприемачество и конкурентоспособност
на малки и средни предприятия;
 Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с историческото, природното и културното
наследство с фокус върху стимулиране заетостта в малки и семейни предприятия;
 Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно значение,
включително опазване и защита материалното и нематериалното природно, историческо и
културно наследство;
 Насърчаване инвестиции свързан с предлагането на местни продукти (кулинарен туризъм и
др.);
 Здравно обслужване и социална грижа, които отговарят на нуждите на населението;
 Разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за предотвратяване
на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни ситуации;











Съвместни мерки за предотвратяване замърсяването на въздуха посредством по-ефективно
използване на ресурсите;
Инвестиране в съвместни инициативи свързани с адаптация и смекчаване на последиците
от изменението на климата, със силен акцент върху устойчиви и екологични мерки;
Планиране и реализиране на съвместни действия за опазване на природата и биологичното
разнообразие;
Подпомагане съвместни трансгранични действия за подобряване процента на рециклиране
и насърчаване на прехода към кръгова икономика, включително изграждане на капацитет
на заинтересованите страни, кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване
на устойчиви практики и поведение;
Подобряване на транспортната свързаност и повишаване на трансграничната мобилност и
достъпност;
Разработване на електронно управление на регионално и местно равнище (ключово
действие, произтичащо от Съобщението за граничните препятствия).
Използване опростени финансови инструменти с възможен компонент на безвъзмездната
финансова помощ;
Подкрепа на политиките на ЕС за интегрирано управление на границите с цел повишаване
сигурността на външните граници.

Проектният първи вариант на трансграничните програми през новият програмен период предвижда
Програмата за ТГС България-Турция да бъде съсредоточено върху подкрепата на МСП и
предприемаческите инициативи и инвестициите в иновативни продукти, като за целта ще бъде
създаден фонд за директно подпомагане на бизнеса с опростено кандидатстване. Устойчивото
градско развитие и екологосъобразното развитие на територията, което включва запазването на
природни и културни ценности, съвместно управление на защитени територии, съвместно
управление на територии с концентрация на културни ценности, както и съвместно управление на
рискови зони са също сред приоритетните направления. Те ще се финансират и посредством
прилагане на ИНИ, който са заложени в ПИРО и СБНПЕ.
Значителен ресурс в програмата за ТГС България-Турция и отделен и за противодействие на
миграционния натиск и защита на границата. ТГС Гърция – България е планирано да се съсредоточи
върху транспортна свързаност, традиционни връзки в сферата на туризма, достъпа до работни места
и съвместно управление на рискови зони.
За община Любимец добра възможност би било кооперирането с организации и общини от двете
страни в посока трансфер на добри практики в насърчаване местното предприемачество, туризма,
здравните и социални услуги и интегрирането в образованието и социалния живот на уязвими групи.
Тук също предмет на проекти могат да бъдат и развитие на трансграничен културен туризъм. Като
обща цел на трансграничните проекти се залага приобщаването на общините и областите в
общоевропейския Средиземноморски регион и развитие на трансгранични партньорства за
интегрирано управление басейна на река Марица, опазване водите, почвите и биоразнообразието и
стимулиране на икономическото развитие, устойчивия туризъм и културния обмен.

Карта 12: Трансгранично сътрудничество. Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР.

2.15. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени
за реализация на територията на общината (ако е приложимо)
Решаващо значение за развитието на ЮЦР и въздействие върху община Любимец ще има проекта,
свързан със засилване ролята на пътното направление:

“Гоце Делчев-Доспат-Девин-Смолян-(крайграничен)-Средногорци-АрдиноКърджали-Момчилград
Крумовград-Ивайловград-Любимец-Харманли-Тополовград”

То е част от Второстепенна Крайгранична южна ос “Петрич – Бургас“ (Южна хоризонтала), залегнала
в Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в България до 2020 г и най-вероятно
продължена през 2021 г. Оптимизацията и реконструкцията на пътищата по това направление като
непрекъсната транспортна ос ще интегрира периферните крайгранични територии по южната
граница на България и ще подобри достъпа на общините до съответния им областен център в
зоните с регистрирана най- влошена достъпност в България. Изграждането на такава ос с подобрени
параметри ще създаде по-добри условия за развитие на туризма и разгръщане потенциала на

планинските райони, включително за предлагане на съвместни регионални туристически
продукти с граничните райони на съседните Гърция, Македония и Турция.
От друга страна, с 511 млн. лв. по линия на Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се
модернизира:
Електроенергийната инфраструктура в страната
Министерството на енергетиката, съвместно с представители на Електроенергийния системен
оператор, организира обществено обсъждане със заинтересовани страни на проекта за дигитална
трансформация и развитие на информационните системи на "Електроенергиен системен
оператор" ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика. Проектът на стойност 511 млн. лв. е
включен в Плана за възстановяване и устойчивост. Обхваща модернизация на дейностите, свързани
с планирането, управлението и мониторинга на електроенергийната система и необходимостта от
нейното гъвкаво управление.
Тази необходимост става все по-осезаема във връзка с навлизането на възобновяемите енергийни
източници в енергийния микс и с оглед предизвикателствата, които поставя пред българската
енергетика Зелената сделка на ЕС. Проектът предвижда въвеждането на съвременни дигитални
средства, които да осигурят необходимата маневреност, сигурност, надеждност и бърза реакция при
управлението на електроенергийната система в условията на нисковъглеродно производство. С
неговата реализация ще бъде повишена гъвкавостта на оперативното управление на системата.
Проектът е ориентиран към това мрежата на ЕСО да стане по-гъвкава, по-отворена към съседните
системи и с възможност за по-лесен пренос на електроенергия, като цел е, както модернизация на
подстанциите, така и на телекомуникационната инфраструктура, така че да се организират свободни
електроенергийни магистрали на територията на цялата страна и със съседни държави.
Три основни направления за изпълнение са предвидени в проекта – 1) модернизация на системите
за управление, 2) планиране и администриране, 3) модернизация на електропреносната мрежа, така
че да има възможност да поеме гъвкаво повишените потоци от данни и повишаване на възможността
за присъединяване на нови ВЕИ към мрежата, тяхното управление и балансиране. Изпълнението на
предвидените в проекта дейности ще доведе и до повишаване на междусистемните капацитети със
съседни страни.

2.16. Интегриран SWOT анализ
SWOT-анализът е качествен аналитичен и прогностичен метод, който дефинира действието на
вътрешните и външните фактори за развитие на съответната територия и възможностите за избор на
подходяща стратегия за постигане на целите на развитие. Изискването за съблюдаване на принципа
на интегриран подход по отношение на разработването на всички части от ПИРО в пълна степен важи
и за аналитичната част на документа и влиза в действие при разработването на SWOT анализа –

отделните елементи на анализа са разгледани в тяхната цялост и взаимодействие. Приложима е
общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и
слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи); освен на базата на документално
проучване SWOT-анализът е изготвен и въз основа на резултатите от проведени фокус групи и
анкетни/теренни проучвания.

























СИЛНИ СТРАНИ
Стратегическо местоположение в
близост до границата с Турция и
Гърция;
Важен опорен пункт на надлъжни
урбанистични връзки Европа – Азия,
възел на регионални напречни връзки;
Ниско ниво на замърсяване на води,
въздух и почви;
Сравнително чист атмосферен въздух;
Добри условия за земеделие и
животновъдство
Ранно зеленчукопроизводство;
Сравнително богато културно
наследство.
Относително висок дял на населението
в трудоспособна възраст;
Сравнително добро образователно
равнище на населението в общинския
център
Добри почвено –климатични за
развитие на плодове и зеленчуци
Традиции и имидж на водещ регион за
производство на дини и пъпеши
Развито зеленчукопроизводство –
ранно и средно ранно полско (домати,
пипер, краставици, лук, зеле, картофи)
Благоприятни почвено-климатични
условия за развитие на лозови масиви
Създадени нови овощни масиви - от
ябълкови насаждения, праскови, сливи,
череши, кайсии – суровина за
преработващата промишленост;
Наличие на множество микроязовири;
Добра транспортна достъпност и
състояние на републиканската пътна
мрежа;
Транспортно обслужване до всички
населени места;























СЛАБИ СТРАНИ
Намаляване на броя на икономически
активното население;
Отрицателен естествен и механичен
прираст;
Относително висок коефициент на
възрастова зависимост;
Намаляваща заетост спрямо предходни
години;
Ниски доходи от ключовия отрасъл селско стопанство
Несигурен пазар за реализиране
земеделската продукция
Производствените зони остават
непривлекателни за инвестиции;
Неизградена или в недобро състояние
на туристическата инфраструктура;
Недобре поддържана общинска пътна
мрежа;
Амортизирана водоносна система
(голям процент загуби на вода, големи
енергийни разходи);
Недоизградена канализационна мрежа
в общинския център;
Липсва канализационна мрежа в селата;
Няма изградена Градска пречиствателна
станция за отпадъчни води;
Недобро състояние на част от уличната
мрежа, част от пешеходните
пространства и тротоари изискват
благоустройство;
Липсва инфраструктура за експониране
на движими културни ценности;
Недобро състояние на обектите
недвижимо културно наследство.
Необходимост от реставрация,
консервация и експониране.
Липсва система за третиране на
строителни отпадъци;
Липсва система за разделно събиране
на масово разпространени отпадъци,

 Развита енергийна система със
свободен капацитет за бъдещи
консуматори;
 Осигуреност с телекомуникации и
покритие с мобилни връзки;
 Реновирана голяма част от
образователната инфраструктура;
 Създадена добра материална база в
образованието (училища и детски
градини) и детски ясли
 Реновирана, разширена и оборудвана
общинска болница ;
 Обновена спортна инфраструктура.
 Добре развита мрежа от социални
услуги (обхваща самотно живеещи
социални слаби и възрастни хора;
безработни до 29 г. и над 50 г., трайно
безработни, лица и деца с трайни
увреждания, деца в риск)
 Налична материална база за
провеждане на лечебна терапия,
физиотерапия и кинезитерапия (СБПЛР
Любимец)













ВЪЗМОЖНОСТИ
 Максимално оползотворяване добрите
природо-географски условия при
разумно ползване и опазване на
съществуващите ресурси;
 Възстановяване хидромелиоративната
инфраструктура и насърчаване
поливното земеделие;
 Привличане на инвестиции за развитие
на екологично селско стопанство и
преработка
 Изграждане на регионален пазар на
земеделските производители на
територията на община Любимец
 Създаване на «онлайн платформа» за
директна продажба на земеделска
продукция
 Диверсификация на основната
земеделска дейност – отглеждане
алтернативни култури и развитие на
селския туризъм;

отпадъци от опаковки и биоразградими
отпадъци;
Нерегламентирано изхвърляне,
изгаряне или друга форма
неконтролирано обезвреждане на
отпадъци въпреки забраната;
Недостатъчно гражданско съзнание за
ограничаване използването на
количество опаковки, опаковки за
многократна употреба,
оползотворяване на отпадъците;
Риск от ерозия и замърсяване на почви
в близост до пътища (второто е налице)
Нарастване дела на замърсяване от
транспорт (лошо състояние на пътища,
остарели моторни превозни средства,
некачествени горива и недобра
организация на движението) и
комунално-битови отпадъци
Раздробена собственост върху земята
Разрушена инфраструктура за
напояване, водеща до неефективен
пренос и висока цена на водата
Ресурсно неефективни производствени
технологии;

ЗАПЛАХИ
 Задълбочаване на негативните
демографски процеси и емиграцията
като предизвикателство пред местното
развитие
 Влошаване пандемичната обстановка,
свиване на икономическата дейност и
потребление на територията на
общината и страната
 Невъзможност здравната система да
издържи на прекомерното
натоварване, породено от кризата с
Ковид 19;
 Липса на достатъчно пазари за
селскостопанска продукция на
територията; Висока конкуренция и пониски цени на вносната продукция;
 Рискове от продължаващото битово
замърсяване поради употребата на
твърди горива и замърсяване на
отпадните води заради липсата на

 Развитие на лозарството и поставяне
основи на винения туризъм;
 Реализиране на междуобщински и
други сътрудничества в областта на
туризма за развитие на комплексни и
тематични маршрути, покриващи
културно-познавателния, екстремен,
селски и винен туризъм.
 Насърчаване разширяването базата за
настаняване на територията на
общината
 Привличане на инвестиции в
преработвателната промишленост;
 Разкриване нови, разширяване обхвата
на съществуващи социални,
образователни и здравни услуги чрез
междуобщинско сътрудничество
 Оползотворяване на възможностите за
интегриран транспорт и логистика
 Привличане на инвестиции за
интегриране на ИКТ в бизнеса,
образованието и местното управление;
 Привличане на средства по
оперативните програми за изграждане
и обновяване на водоснабдителна и
канализационна инфраструктура,
изграждане на градска пречиствателна
станция;
 Подобряване енергийната ефективност
и ползването на възобновяеми такива;
 Финансово подпомагане от
структурните фондове на ЕС на проекти
от аграрния и горския сектор, свързани
с развитие на дигиталното земеделие,
запазването на биологичното
разнообразие и екологичното
равновесие;
 Въвеждане на електронно управление
и дигитализация на общински регистри
и бази данни














канализация и пречиствателни
станции.;
Проблеми със спиране или забавяне на
финансирането от ЕСИФ;
Подценяване на необходимостта от
обучение за придобиване на цифрови
умения и задълбочаване на „цифровата
изолация“;
Неглижиране на регламентирането на
необходимите превантивни мерки
срещу последствията от климатичните
промени;
Ерозиране на изоставените земеделски
земи
Опасност от неконтролируема и
незаконна сеч, което ще доведе до
ускоряване на ерозивните процеси;
Ограничени външни инвестиции
Липса на адекватна държавна политика
за периферните и граничните райони;
Заплаха от военни конфликти и
сблъсъци в близост до територията;
Повишен миграционен натиск от Азия и
Африка

2.17. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социалноикономически анализ на районите на национално ниво
Социално-икономическият анализ на районите в Република България („Анализа на районите”)
предоставя информация относно настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото,
социалното, демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и
очертава основните тенденции в тях. Освен за изминалия период, анализа очертава и прогнози за
развитието им до 2027 година. Структуриран е в 3 основни части.
Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и ключови
характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие, териториалните аспекти
на секторните политики, административния капацитет за провеждането им и за изпълнение на
проекти.
Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, демографското
и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на районите, областите и
общините. Във всяко тематично направление са проследени промените, настъпили в резултат на
прилаганите европейски и национални политики и програми и са систематизирани изводи за
въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни тенденции и възможностите
за преодоляване на проблемите.
Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с интегриран
национален профил. Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа
припокриват темите, изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на
районите – съдържанието. Освен това темите в Анализа на районите, особено в частите за
демография, социално развитие и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са
използвани в ПИРО Любимец за открояване местните характеристики. Това спомага за сравнението
на част от изводите направени в Анализа на районите и този за целите на ПИРО. Допълнително по
отношение на демографските показалите, при изготвяне на ПИРО Любимец, са съпоставяни с тези на
областно и национално ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките между тях. В следващата
таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и заключенията в ПИРО Любимец.
Този подход дава възможност за бързо очертаване на взаимовръзката между двата анализа – къде
има припокриване (т.е. изводите за Любимец са валидни и за национално/регионално ниво), къде
се отчита разминаване (т.е. заключенията за община Любимец са по-негативни или обратното –
благоприятни).

Заключения от Анализа на районите

Взаимовръзка

 Демографската ситуация в страната се характеризира с
продължаващо намаляване и застаряване на населението,
намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на
общата смъртност, отрицателен естествен и механичен
прираст.

 Община Любимец е със същите характеристики, но с по-добри
показатели. Не е сред общините, при които протича интензивен
процес на обезлюдяване; продължава да нараства застаряващото
население; и естествения и механичен прираст продължават да се
развиват отрицателно.

 Териториалното разположение на населението е предимно
в градовете – 73,5% (2017 г.)
 Намаляване на дела на населението в трудоспособна възраст

 Същото съотношение се забелязва и в община Любимец. Към 2019
г. 75% от населението живее в град Любимец (общински център).
 В община Любимец се наблюдава същата характеристика като на
национално ниво - дела на населението в трудоспособна възраст
към 2019 г. намалява с 13,3% спрямо 2010 година.
 Общината е със същата характеристика като на национално ниво.

 Изчерпан демографски потенциал на селата, които до
неотдавна са били източник на миграция към градовете
 Коефициентът на икономическа активност нараства.
 Заетостта на населението в най-активна възраст (15–64
години) бележи съществен ръст на национално ниво в
периода 2014-2017 г.
 Коефициентът на безработица намалява

 Общината е със сходна тенденция, като към 2019 г. се наблюдава
благоприятна структура на населението по икономическа активност
 Общината е с обратно развитие - заетостта на активното население
намалява спрямо предходните години.

 Общината е със сходни показатели като тези на национално ниво
към 2018 г. По-нисък коефициент на безработица спрямо 2015,
2016 и 2017, значително по-нисък от този през 2014.
 Общините в България са класифицирани като: силно  Община Любимец е определена като „средно урбанизирана“ и
урбанизирани
(централни),
средно
урбанизирани
периферна община.
(междинни, при които над 50% от населението е в населени
места от 5 до 50 хил. жит. или общините са с център град от
5 до 50 хил. жит.) и слабо урбанизирани (периферни).
 В Анализа на районите са определени агломерационни  В ИТСР на ЮЦР община Любимец не попада в агломерационен
образувания по дадени критерии.
ареал, въпреки че има неразривна връзка със съседните общини.
Според анализите за целите на ПИРО община Любимец има
потенциал да образува ареал със съседните й общини, попадащи



















под влиянието на икономическото развитие на оста ХасковоДимитровград.
Най-голям брой МСП са в групата на микропредприятията (от  В община Любимец преобладават микропредприятията – за 2019 г.
0 до 9 заети), достигат 92.47% (2017 г.) от общия брой
96,2% от всички предприятия са микро. Липсват големи и средни
предприятия в нефинансовия сектор, следвани от втората
предприятия.
група (от 10 до 49 заети).
Атрактивността на българския туризъм се формира от  Община Любимец има редица движими и недвижими културни
културно-историческо наследство, природни ценности,
ценности, които могат да се използват за развитие на туризма, и
разнообразни пейзажи, качествени услуги и добра
които все още не са валоризирани. Липсва добър достъп и
свързаност/достъпност
свързаност. Туристическите услуги са ограничени.
Обхватът на деца в предучилищно образование е намалял до  Общината е с по-добра характеристика от националното ниво
степен, че всяко пето дете не посещава детска градина
Броят на учениците в страната намалява ежегодно с близо  Общината е със сходна характеристика като на национално ниво
1,5%. Закриват се училища, предимно в малките населени
места.
Въпреки че се наблюдава макар и символично намаляване  Общината е с по-добра характеристика от националното ниво.
на дела на преждевременно напускащите училище, все още
този дял е твърде висок - 2,96%
Увеличаващи се разходи в сферата на социалното  Общината е със същата характеристика като на национално ниво.
осигуряване, подпомагане и грижа.
Неравномерното териториално разпределение на мрежата  Общината е с по-добра характеристика от националното ниво.
от социални услуги по общини, неподходящата материална
Въпреки това, социалните услуги в общината не са достатъчни за
база.
задоволяване на нуждите на населението, спорадични са и се
предоставят само при осигурено еврофинансиране.
Насърчаването на интермодалността, като възможност за  Приложимо в ЖП транспорта и автомобилния транспорт на
прехвърляне на товари към по- екологосъобразните видове
територията на общината.
транспорт, е една от основните мерки за устойчиво и
балансирано развитие на транспортната система.
В национален план електроенергийната мрежа е добре  Електроенергийната мрежа в общината има достатъчно капацитет
развита и всички населени места са електроснабдени.
за поемане на допълнителни консуматори. Общината е със същата
характеристика като на национално ниво.
Газопроводната мрежа в България има нужда от доразвитие.  Изводите, направени в Анализа на районите, са валидни и за
Необходимо е и увеличаване на дела на газифицираните
община Любимец. Под 1% са газифицираните домакинства в област
домакинства до набелязаната цел до 30% през 2020 г

 Нарастване на участието на ВЕИ в енергийния баланс на
страната. Новият акцент в използването на ВЕИ е да се насочи
към децентрализирано производство на енергия от ВИ,
предимно за собствени нужди и присъединяване към
мрежите с по-ниско напрежение, което ще намали и
разходите за пренос.
 Често срещан е проблема с „режим на водоснабдяване“,
който силно влошава качеството на живот на населението.
 Изключително високо ниво на загуби на вода (средно около
60%)
 Значително по-големи количества образувани отпадъци на
човек в България в сравнение с ЕС, ниска степен на
рециклиране на битовите отпадъци

 Национален проблем по отношение състоянието на
атмосферния въздух е замърсяването с фини прахови
частици (ФПЧ), което е сред най-високите в ЕС. То има ясно
изразен сезонен характер.
 Подобрява се качеството на повърхностните води в страната
 Нивата на шум в по-голямата част от изследваните пунктове
надвишава граничните стойности за съответните населени
територии.

 Наличието на административен капацитет в местните власти
за усвояване на средства по оперативни програми и
натрупването на инвестиции с икономически и социален

Хасково. Перспективно за общината би било присъединяване към
националната газоразпределителна мрежа.
 Изводите и препоръките, направени в Анализа на районите, са
валидни и за община Любимец, която има най-голям потенциал за
използване слънчевата енергия, следвана от енергията от биомаса.

 Общината е с по-добра характеристика от националното ниво.
Проблем е не режима на водоснабдяването, а качеството на
питейната вода.
 Загубите на вода са между 40 - 50% за 2018 година.
 По-добри характеристика от националното ниво по отношение
генерирани отпадъци. Община Любимец е с под средното ниво на
образуване на битови отпадъци на жител на година, но все още
липсва система за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци, отпадъци от опаковки и биоразградими отпадъци. Не се
рециклират строителни отпадъци, които са с висок потенциал за
рециклиране поради отсъствие на съответните съоръжения.
 На територията на община Любимец няма значими местни
източници на емисии от замърсители на атмосферния въздух. Но
проблемът с отоплението на „твърдо“ гориво е характерен и за нея.
 Състоянието на повърхностните води в общината е добро.
 На територията на община Любимец няма значителни шумови
източници. Проблем е шумовото замърсяване в градските квартали
в близост до главен път Е80 – в посока ГКПП „Капитан Петко
Войвода“ – Гърция. На негативно влияние на шум са подложени и
живеещите на някои от главните улици в града и до ЖП линията.
 Общината не успява да привлече много средства по линия на ЕСИФ.
Тя е сред последните 20 общини по брой реализирани/започнати
проекти за периода 2014-2020.

характер, подкрепени от оперативните програми, са важно
условие за растежа на териториалните единици
 Силна зависимост от европейските фондове и помощи и  За разлика от по-големите общини, които са изградили устойчив
несъобразените с местния потенциал и характеристики
капацитет за подготовка и изпълнение на проекти, община
приоритети и проекти, без задълбочен анализ на
Любимец все още изпитва трудности и поради тази причина не е
потребностите,
ефективността,
управлението
и
налице силна зависимост от средствата по линия на ЕСИФ.
поддържането на изградените обекти
Инвестициите, които са извършени на територията се финансират
от други източници и са съобразени с местния потенциал,
характеристики и приоритети за развитие. Идентифицирани в
резултат от анализ на потребностите и нуждите на населението и
насочени към повишаване качеството на живот на територията на
общината.
 Развитието на икономиката, чрез създаване на  Не е релевантно за община Любимец. Връзката с индустриалните
високопроизводителна индустриална база и модерна
бази и иновативна инфраструктура ще се осъществява на ниво ЮЦР,
иновативна инфраструктура, е заложено във всички райони.
с подобряване достъпа до индустриалните зони на съседни общини
Това обхваща изграждане на подходяща научна и
(където съществува) и подобряване достъпа до икономическа зона
иновационна инфраструктура, изследователски центрове за
„Тракия“ (Пловдив). До научни и изследователски центрове ще се
върхови технологии, центрове за технологичен трансфер и
осъществява отново на ниво ЮЦР.
технологични паркове.
 В ЮЦР се предвижда реализиране на интегрирани  Всички предложения са отчетени при изготвянето на ПИРО, още
териториални проекти за превенция на наводненията от
повече, че община Любимец попада в зона с висок риск от
реки и водни съоръжения и защита на населението.
наводнения. Обособена е и зона р. Марица, където се предвижда
предприемането на дейности за мониторинг и превенция на риска
от наводнения.

III. Цели и приоритети за развитие на община Любимец за периода 2021-2027
Структурата на стратегическата част на ПИР на община Любимец следва “Методическите указания
за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ, както и постановките на
Закона за регионалното развитие относно съдържанието на плановете за интегрирано развитие на
общината. ПИРО на Любимец е в съответствие с основните законови актове в сферите за устройство
на територията, опазване на околната среда и културното наследство. Стратегията е съобразена с
действащата нормативна уредба на национално, регионално и местно ниво и с постановките на
кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя представлява интегрална част
от пакета стратегически и планови документи, характеризиращи социално-икономическото и
пространствено развитие на страната, региона и общината в перспектива до 2027 г.
Изведените цели и приоритети на настоящия план за развитие на община Любимец са съобразени
с изискването за съгласуваност с основните стратегически документи на:
Глобално ниво

Европейско ниво

Национално ниво

Регионално ниво

Те са резултат от съзнателното прилагане на основния принцип в
планирането „Мисли глобално – действай локално“. На практика,
това означава намиране решения на общинско ниво в подкрепа на
17-те глобални цели на устойчиво развитие, формулирани в
„Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз, Документът за
размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за
планиране на развитието от националните, регионалните и
местните власти на страните членки, вкл. ангажираността и
взаимодействието на всички заинтересовани страни.
Този документ пренася в следващия планов период основните постановки на Стратегията „Европа
2020“, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г., като
ги адаптира към бързо променящите се реалности. Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за
модерна, ресурсноефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще окажат
силно влияние върху развитието определени територии от страната поради специфичната
насоченост и характеристики на развиващите се там индустриални отрасли. В отговор на тези
предизвикателства, ще се работи в посока координация на планираните мерки за подпомагане на
най-засегнатите области от енергийния преход (в т.ч. и ангажиментите по Зелената сделка на ЕС и
Фонда за справедлив преход) с изпълнението на интегрираните териториални инвестиции на
регионално ниво.
Визията, целите, приоритетите и мерките на стратегическата част на ПИР на община Любимец са
хармонизирани с Националната програма за развитие „България 2030“ и секторните стратегии в
страната. ПИРО се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР за периода

2021-2027 г. В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към
подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към интегрирани териториални
инвестиции.
Настоящият документ осигурява приемственост, отчитайки и доразвивайки успешните начинания
на ОПР Любимец за периода 2014-2020 г., като насочва усилията и ресурсите в посока надграждане
на успешните инициативи и преодоляване на негативните тенденции в социално-икономическото,
културно и пространствено развитие на общината. Изборът на идеите, залегнали в ПИРО Любимец
се мотивира и от резултатите от проведеното анкетно проучване сред населението, общинската
администрация и бизнес в общината, проведено през януари-февруари 2021 г.
При формулирането на целите на плана са съблюдавани следните основни принципи:










Отчитане ситуационната характеристика и оценка, свързани с формулиране изводи
и проблеми в резултат социалноикономическия анализ на състоянието и потенциалите
на община Любимец;
Формулиране реалистични цели и необходими действия за прилагане на интегрирани
териториални инвестиции и определяне на водещите функции и необходимостта от
последваща реализация на проекти и програми за развитие и обновяване физическата
среда;
Интегриране на всички възможни ресурси (финансови, човешки и др.) за реализация на
проектите и програмите, които са предмет на ПИРО Любимец при отчитане интересите
на всички заинтересовани страни;
Постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и други
инструменти (документи със стратегически и планов характер, конкретни проекти и
др.), водещи до качествено и ново урбанистично развитие както на отделните зони на
въздействие, така и на цялата територия на община Любимец;
Реализиране на комбинации от мерки за развитие на инфраструктурата за
икономически дейности и публични услуги, енергийна ефективност, градска мобилност,
градска среда, туризъм, модернизиране на образователната инфраструктура и др.,
изпълнението на които цели насърчено развитие и укрепване култура на партньорство
на заинтересовани страни на местно и регионално ниво.

Структура на стратегическата част
Структурата на стратегическата част обединява визията за развитие на общината до 2027 г., три
стратегически цели, четири приоритетни области и необходимите конкретни мерки, дейности и
инициативи за реализирането им.
Предложената структура напълно съответства на Методическите указания на МРРБ и се позовава
на съвременния интегриран подход за планиране.

Обединяващата визия на местната общност за желаното състояние на община Любимец през 2027
г. се трансформира в три стратегически цели, които са формулирани с убеждението, че само с добро
управление и активно гражданско участие може да се реализира устойчиво развитие и постигане
на очакваните резултати. Стратегическите цели получават продължение в единството на четири
приоритетни направления за действие, които съдържат набор от мерки, действия и инициативи и
завършват с конкретни проекти. Така очертаната структура на стратегическата част на проекта
пояснява, че реализацията на визията за развитие на община Любимец и всяка стратегическа цел
ще бъдат реализирани чрез допълване между приоритетните области. По този начин принос към
дадена цел ще имат повече от една приоритетна област, които в своята цялост покриват всички
измерения на устойчивото развитие.
Визия за развитие
Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Любимец към 2027 г. и
определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за неговото
изпълнение:

„ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ,
ОСИГУРЯВАЩО ПРОСПЕРИТЕТ НА СВОИТЕ ЖИТЕЛИ, С РАЗВИТИ
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ,
ОСНОВАНИ НА МЕСТНИ РЕСУРИ И ТРАДИЦИИ, МОДЕРНИ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ“

Така формулирана, визията изисква последователно прилагане принципите на добро управление и
широко гражданско участие в процеса на вземане на решения, тяхното прилагане и изпълнение с
оглед ефективното и разумно използване наличните ресурси на територията и постигане устойчиви
резултати, с които община Любимец повишава качеството на живот на своята територия, увеличава
своята икономическа жизненоспособност и развитие и утвърждава традициите и просперитета на
совите граждани.
Стратегически цели:


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОДОБРАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И МИНИМИЗИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА,
БАЗИРАН НА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИАЛ, ИЗПОЛЗВАЙКИ
МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ ВЪВ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА, ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЕ НА
АДЕКВАТНА НА МЕСТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, УСЛОВИЯ ЗА
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВЕН ДОСТЪП ДО БАЗИСНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

Фигура 30: Стратегическа рамка за развитие на община Любимец е периода 2021-2027 година;

„ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ОСИГУРЯВАЩО ПРОСПЕРИТЕТ НА СВОИТЕ
ЖИТЕЛИ, С РАЗВИТИ ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ, ОСНОВАНИ НА МЕСТНИ
РЕСУРИ И ТРАДИЦИИ, МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ“

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
ПОДОБРАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВЕНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА И
МИНИМИЗИРАНЕ НА
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА, БАЗИРАН НА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
МЕСТНИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИАЛ,
ИЗПОЛЗВАЙКИ МОДЕРНИ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ ВЪВ
ВСИЧКИ СТОПАНСКИ СЕКТОРИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА
СРЕДА, ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЕ
НА АДЕКВАТНА НА МЕСТНИТЕ
ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА, УСЛОВИЯ ЗА
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВЕН
ДОСТЪП ДО БАЗИСНИ ПУБЛИЧНИ
УСЛУГИ

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРИОРИТЕТ 1: НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЕНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИОРИТЕТ 3: ДОСТЪПНА СОЦИАЛНА СРЕДА
ПРИОРИТЕТ 4: ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА

проекти

проекти

Интегрирани
териториални
инвестиции

проекти

проекти

проекти

проекти

ПРИОРИТЕТ 1: НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Приоритетът е насочен към директно въздействие върху местната икономика и условията за бизнес,
повишаване привлекателността на територията, доходите и качеството на живот на жителите чрез
ефективно използване на местните ресурси и потенциал, въвеждане на нови технологии и процеси
в предприятията и осигуряване устойчив растеж на местната икономика. Ключово за територията е
модернизирането на преработващата промишленост и сектор услуги, привличането на инвестиции,
създаване на инфраструктурни и пазарни условия за развитие екологосъобразно земеделие и
животновъдство. Ще се насърчава технологичната модернизация на съществуващи производства,
както и създаването на нови такива на територията. Ключово за бъдещото икономическо развитие
на територията е засилване ролята на предприемачество, изграждане предприемаческо мислене и
компетентности, особено сред младите хора в община Любимец. За силна и конкурентоспособна,
базирана на местния потенциал, икономика са необходими усилия и в посока развитие на туризма.
Приоритетът съответства на една от основните цели, свързани с развитието на страната до 2030
година, чийто фокус е технологичната трансформация на икономиката, повишаване на ресурсната
ефективност, развитието на устойчиво и дигитално селско стопанство, както и наваксване на
изоставането в цифровизацията. Продължаване развитието на представените на територията
икономически сектори с въвеждане съвременни технологии ще осигури по-висока степен на
ресурсно ефективни производства, които ще са конкурентни на световните пазари и ще осигурят
по-високи доходи за населението по един устойчив начин. Ключовите дейности в този приоритет
са подкрепа за нови инвестиции с повишена ресурсна ефективност, установяване на иновационния
подход във всички сектори на икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане
на стратегически инвеститори, адаптиране на местната политика към нуждите и специфичните
условия за микро, малки и средни предприятия, създаване мрежи и инфраструктури, базирани на
иновации и технологии, насърчаване на мерките за енергийна ефективност в предприятията и за
преход към кръгова икономика, поддържане на ефективен регионален и местен пазар на труда.
Иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука, както и чист и
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, и кръгова икономика са две от целите на
политиката за финансиране през новия програмен период. Затова община Любимец си поставя за
цел създаване подходящи бизнес условия и активно взаимодействие с бизнеса на територията. Ще
разчита на подкрепата и активност от страна на бизнеса за разработването и участието в съвместни
проекти. 282 милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени
за мерки за енергийна ефективност в малките, средните и големите предприятия в страната към
настоящата версия на плана. Допустими бенефициенти са всички предприятия на територията на
страната, като 40% от ресурса се предвижда за големите предприятия, 35% - за средните по мащаб,
а 25% ще са насочени към микро- и малките предприятия. Целта е намаляване на въглеродните
емисии и енергийната интензивност на индустрията, както и повишаване на възможностите за
постигане на по-екологично производство.

Отделни са възможностите за изпълнение на проекти по линия на трансграничното сътрудничество,
тъй като те са важен инструмент на регионалната политика. В новия програмен период ще има
възможност малкият и среден бизнес да бъде финансиран с директни инвестиции чрез т. нар. Фонд
за малки проекти. Ще се подкрепят проекти, които биха довели до икономически тласък в
пограничните райони, конкурентоспособност, енергийна ефективност, както и мерки за кръгова
икономика. Този Фонд може да се превърне в устойчив модел за подкрепа на малкия и среден
бизнес в бъдеще и то при облекчаване на административната тежест.
По бъдещата програма за ТГС с Република Турция ще бъде насочен 20% от общия ѝ бюджет, което
възлиза на около 6,56 млн. евро. към малки и средни предприятия. От друга страна земеделските
производители ще продължават да получават подкрепа по линия на плана за развитие земеделието
и селските райони, а доизграждането и модернизацията на хидромелиоративната инфраструктура
е сред приоритетните дейности на национално ниво, залегнали и в плана за възстановяване и
устойчивост на България за новия планов период.
Създаването на по-добра видимост, достъпност, свързаност и съответно информираност относно
природното и културно наследство е от ключово значение за осигуряването на бъдеще и развитие
на туризма в общината, както и за повишаване привлекателността й в трансграничния регион.
В основата са подобряването на институционалната среда, достъпа и свързаност до туристическа и
културна инфраструктура, дигитално експониране и интерпретация; интегриране обектите, които са
на територията на Любимец в регионални и трансгранични туристически маршрути, създаване нови
туристически атракции и условия за разширяване базара за настаняване в определените, като найподходящи зони и по-активно популяризиране и социализиране на природните и културни
дадености и специфики. Ключово условие за туризма в дългосрочен аспект е осигуряване неговото
развитие, базирано на устойчиви практики, свързани с опазване природното и културно наследство,
възстановяване на археологически обекти, исторически и религиозни сгради, поддържане на
традиционния ландшафт. Усилията трябва да са насочени към подобряване достъпа и свързаността
до и между туристическите обекти с оглед с общото виждане за развитие на устойчив туризъм.
Съвместните туристически продукти и маршрути с регионален и/или трансграничен характер, които
са финансирани по линия на оперативните или трансгранични програми (ТГС Гърция; ТГС Турция)
са друг основен резултат от изпълнението на този приоритет. Необходимо е да бъдат проучени
пазарните тенденции, да се разработят нови туристически продукти и услуги и да се подпомогне
повишаването на уменията и знанията на работната сила заета в туристическия сектор. В рамките
на плана ще се търси постигане на следните резултати: 1) създаване по-добър достъп и свързаност
до и между обектите на природно и културно наследство; 2) осигуряване институционална среда за
развитие туризма на местно ниво; 3) засилена привлекателност за развитие на туризъм на основата
на сътрудничество със съседните общини вкл. в рамките на трансграничния район; 4) по-добро
качество и разпознаваемост на туристическото предлагане; 5) засилено сътрудничество и мрежи за
обмен за развитие на потенциала за устойчив туризъм.

С привличането на средства се цели създаване на по-интелигентна, устойчива и диверсифицирана
местна икономика в община Любимец, изградена и поддържана въз основа на местните ресурси и
потенциал в комбинация с новите дигитални технологии, подходи и политики за развитие. Обхватът
на мерките и дейностите за подкрепа включва: създаване инфраструктура за подкрепа на бизнеса
в общината, в т.ч. осигуряване широколентов достъп, по-добра информационна инфраструктура,
достъп до ново и технологично знание в определените като приоритетни за територията сектори,
подкрепа за развитие на дигитално земеделие и животновъдство; технологична модернизация на
предприятията – въвеждане на цифрови технологии, насърчаване на иновационното, ресурсно и
кръгово производство, технологии и интернационализацията; насърчаване предприемачеството
сред различните заинтересовани страни и уязвими групи; модернизиране земеделските
стопанства, както и създаване инфраструктура за устойчиво развитие на селското
стопанство, подкрепа за интегриране на стандарти и добри практики за биологично
земеделие; подобряване средата за развитие на туризъм и предоставяне на услуги.
Модернизацията на местните икономически единици и създаването на нови такива е важна стъпка
за развитието и устойчивия икономически растеж на територията. В този смисъл, ключови са всички
дейности, свързани с доизграждане и създаване инфраструктура и условия, които насърчават и
привличат инвестиции за технологично обновление, предприемачество, дигитализация, иновации
и интернационализация. Доброто географско положение на община Любимец е предпоставка за
реализиране и трансгранично сътрудничество за бизнеса и разширяване достъпа на местния бизнес
до съседните пазари, което от своя страна може да резолира в създаване мрежи на партньорство
между бизнес единици, обмен на опит, ноу хау и практики, свързани с основната им дейност. Не
по-малко важно е и възможността за разширяване на самия бизнес, откриването на иновации.
Посочените действия са обединени за изпълнението на следните специфични цели:







Специфична цел 1. Привличане на нови инвестиции в преработващата промишленост
Специфична цел 2. Изграждане на инфраструктурни и пазарни предпоставки за развитие
на екологосъобразно и модерно земеделие
Специфична цел 3. Технологична и процесна модернизация в сектора на производството
и услугите и насърчаване внедряването на иновации
Специфична цел 4. Развитие на културно-познавателен туризъм, на основата на
съвместни продукти със съседни общини
Специфична цел 5. Подкрепа на младежкото предприемачество на територията на
общината

Мярка 1.1 Инфраструктура за подкрепа на бизнеса на територията на общината
 Осигуряване на широколентов достъп до всички населени места








Разработване на „Бизнес профил на община Любимец“, съдържащ подробна и актуална
информация, насочена към потенциалните инвеститори
Създаване на център за местно бизнес развитие с фокус дигитално селско
стопанство/производство
Насърчаване създаването на нови предприятия в селското стопанство (вкл. инвестиции в
сгради, оборудване и системи, др.)
Насърчаване достъпа до специализирано ново технологично знание в ключови за общината
икономически дейности
Насърчаване възникването на стартиращи бизнеси в сектор „Услуги“, които да подпомагат
земеделието на територията
Насърчаване взаимодействието между местния бизнес, фондове за рисково инвестиране и
за дялово участие

Мярка 1.2 Технологична модернизация на предприятията
 Подкрепа за инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови технологии, софтуер,
цифрови приложения и прилагане на подходящи процеси за сигурност на данните
 Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията
 Подкрепа за създаване на кръгови производства и повишаване ефективността на
производствените процеси
 Подкрепа за внедряване нови технологии и процеси за повишаване на ресурсната
ефективност и опазване на околната среда
 Насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции
Мярка 1.3 Насърчаване на предприемачеството
 Насърчаване инвестициите за разработване на нови продукти/услуги, системи и процеси;
 Подкрепа за инвестиции, насочени към увеличаване на производителността, подобряване на
качеството на продукта
 Подкрепа за инвестиции насочени към достъп на нови пазари и пазарни сегменти
 Инвестиции в маркетинг и промоция, участие на регионални фермерски пазари,
международни панаири, изложби и други промоционални събития
 Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, включително
и социалното предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и лица от групи в
неравностойно положение
 Насърчаване на предприемачеството сред земеделските производители
 Обучения за предприемачески умения, подкрепа за регистрация на бизнес дейности
 Осигуряване на „пакети“ за мобилност на завръщащи се предприемачи
 Развитие на ПЧП за стимулиране на социалното предприемачество
Мярка 1.4 Изграждане инфраструктура за устойчиво развитие на селското стопанство
 Възстановяване, изграждане и ремонт на хидромелиоративната инфраструктура на
територията (микроязовири и водоеми)
 Изграждане на пазар на земеделските производители на територията на община Любимец
(да обслужва Харманли, Свиленград)





Създаване на дигитална платформа за търговия на земеделски продукти
Насърчаване включването в съществуващи „онлайн фермерски пазари“
Подкрепа за сдружаване на производителите

Мярка 1.5 Модернизация на земеделските стопанства
 Внедряване на ИКТ и цифровизация в производствените процеси
 Обучение на земеделски производители за използване на цифрови технологии
 Насърчаване създаването на алтернативни ферми на земеделие
 Подкрепа за изграждане уедрени животновъдни ферми
 Стимулиране използването на пространството на стопанските дворове за създаване на
модерно екологично животновъдство
Мярка 1.6 Популяризиране на стандарти и добри практики за биологично земеделие
 Подкрепа за сертификация на площи за биологично земеделие
 Популяризиране на стандарти и добри практики за биологично производство
Мярка 1.7 Въвеждане на ресурсно ефективни и екологосъобразни технологии и иновации в
предприятията
 Осигуряване на здравословна и добре приспособена работна среда
 Осъществяване на енергиен одит и проучване на възможностите за внедряване на ВЕИ
 Газифициране на промишлените предприятия
 Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението
 Екоиновации и въвеждане на принципите на кръговата икономика
 Разработване на фирмени стратегии и мерки за управление във връзка с възрастта (активно
остаряване)
Мярка 2.1 Подобряване на институционалната среда за развитие на туризма в община Любимец
 Създаване на актуална база данни за състоянието на културно-историческите обекти
 Установяване интереса за създаване на междуобщинско сътрудничество в сферата на туризма
 Иницииране на междуобщинско сътрудничество с фокус съчетаване различни видове
туризъм, комплексното им предоставяне и реклама
 Разработване Общинска стратегия за развитие на туризма на територията на община
Любимец до 2030 г.
 Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране туристически продукти,
маршрути, обекти на и в близост територията на община Любимец
 Популяризиране на интернет страницата на общината туристически продукти, обекти,
маршрути. Предоставяне на координати за местонахождението им.
 Поддържане на активна реклама и маркетинг в социалните мрежи

Мярка 2.2 Подобряване на туристическата и културна инфраструктура и внедряване на ИКТ при
нейното експониране и интерпретация
 Подобряване достъпа до значими археологически обекти
 Осигуряване на условия за достъп на хора в неравностойно положение в културно –
историческите обекти с туристически потенциал
 Поставяне на указателни табели, единна маркировка и система за представяне на
допълнителна информация посредством QR код до туристически обекти
 Реставрация, консервация и експониране на обекти на недвижимото културно наследство
 Създаване интерактивен посетителски център
Мярка 2.3 Обогатяване на съществуващата база за настаняване и формиране зони за отдих
 Насърчаване откриването на къщи за гости в села с туристически потенциал
 Формирани зони за отдих около язовирите и микроязовирите
 Предоставяне информация за съществуващата база за настаняване на интернет-страницата на
община Любимец
Мярка 2.4 Интегриране в съществуващите туристически маршрути, които преминават през
територията на община Любимец
 Свързване териториалния културен маршрут от „Европа към Турция и Гърция“ с
туристическият маршрут от гр. Асеновград до с. Мезек
 Свързване към териториалния културен маршрут: по долината на реката в Бакър дере край с.
Йерусалимово - късно античната и средновековна крепост в м. Хисаря (или Асаря) - по
римския път (Виа Диагоналис) към с. Георги Добрево и с. Момково
Мярка 2.5 Създаване на разнообразни туристически атракции и тематични маршрути – базирани
на местните дадености и специфики
 Обогатяване културния календар на общината и провеждане на ежегодни общински
фестивали/културни събития - напр. празник на динята
 Разработване на туристически атракции за селски туризъм с акцент върху селския бит и
природа, производството и маркетинга на биопродукти и свързани с тях туристически
продукти;
 Разработване на пакет от тематични туристически услуги, продукти и атракции, които да се
интегрират в междуобщинска и регионална туристическа инфраструктура – напр. пътят на
виното, тракийско наследство, средновековни крепости, долмени;

ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЕНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Добрата техническа и комуникационна инфраструктура са задължително условие за постигането на
растеж в общината. Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за
повишаване териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможности за
осигуряване равен достъп на жителите от всички населени места включени в територията до услуги,
информация и други икономически и социални функции. Добрата свързаност отключва специфични

потенциали на територията, подпомага вътрешната и външна териториалната интеграция, като в
същото време създава условия за конкурентни предимства.
Подобряването на достъпа и свързаността се фокусира върху ефективното прилагане на изготвения
ОУП и План-схема на комуникационната система, като се предвижда и разработване на генерален
план за организация на движението в град Любимец. Планират се следните мерки за развитието на
транспортната инфраструктура в общината: рехабилитация общинска пътна мрежа, реконструкция
и рехабилитация на улици и кръстовища в града и селата, рехабилитация на служебните пътища до
съоръженията на водоснабдяване, присъединяване към националната газопреносна мрежа, както
и изграждане велоалеи и разширяване на 5G мрежата. С подобряване свързващата инфраструктура
се цели ограничаване различията при предоставяне на услуги.
В общината и през този период ще продължат усилията за осигуряване ефективно и качествено
водоснабдяване, като се предвиждат дейности за доизграждане и рехабилитация на съществуващи
водопроводни мрежи, проучване и изграждане нови водоизточници на територията, обновление
на уличната и водопроводна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в
градския център, както и модулни пречиствателни станции в отделни населени места. Отделно се
планират и мерки за реконструкция на остарели амортизирани помпени станции. Недостатъчно
развитата мрежа на водоснабдяване, остарелите и амортизирани съоръжения са ключови слабости
в сектора. Те водят до течове и загуби на вода и са предпоставка за влошаване качеството на водата.
Проучване възможностите за нови водоизточници и създаването на пречиствателна станция за
отпадни и питейни води са добра основа, именно, за извършване на предвиждания в бъдеще за
нуждите на територията от допълнително развитие и реконструкция водоснабдителната система.
В рамките на този приоритет се предвиждат дейности, насочени към установяване, превенция,
мониторинг и оценка рисковете от наводнения на язовирите, реките и възникване горски пожари,
в т.ч. укрепване бреговата ивица и дъното на реките, реконструкция и почистване на водоеми,
благоустрояване и укрепване коритото на р. Марица, въвеждане на технологична система и подход
за ранно предупреждение за възникващи опасности от бедствия, вкл. пасивно пожаронаблюдение
в селата, ремонт, изграждане и залесяване на горски пътища, засегнати от пожари и други.
За подобряване на градската среда се предвиждат мерки, свързани с обновление на социалната,
културна, здравна и спортна инфраструктура и сграден фонд; създаване по-чиста и архитектурно
достъпна градска среда, обновление и модернизация на улични мрежи и осветление. Качественото
предоставяне на услуги зависи силно от добрата материално-техническа база и поради тази
причина са предвидени дейности за нейното обновление и модернизиране. Интервенции ще са
насочени към благоустрояване общински сгради, както и сгради със социална, здравна, културна и
образователна функция и подобряване на материално-техническата им база. Ключово е и
продължаването на инвестициите, които са свързани с развитие на СБДПЛР Любимец посредством
дооборудване, увеличаване настанителната база и привличане на нови медицински кадри. С оглед
нуждите на населението в резултат от COVID-19 пандемията се планира привличане инвестиции и
изграждане център за спешна медицинска помощ, тъй като към момента тази услуга се предоставя

от съответното подразделение в Хасково. Добре поддържаната и разнообразна културна и спортна
среда са ключови за социалния живот на жителите на община Любимец. Предвидени са дейности
за повишаване енергийната ефективност, рехабилитация и изграждане на зони за отдих и артдейност. Внедряване на мерки за енергийна ефективност се предвижда и за училища, детски
градини, жилищни сгради, административните сгради на кметствата в населените места, както и
други публични сгради, за които се установи, че има нужда. Отделно, през настоящия програмен
период ще се продължи изграждането на спортни и фитнес площадки с цел да се насърчи спортната
активност у млади и възрастни на територията. Ще се положат усилия за разнообразяване спортната
инфраструктура чрез обособяване катерачна стена за малки и големи, както и обособяване на зали
със съответното оборудване за групови занимания - йога, зумба, табата, таебо, степ аеробика и
други в зависимост от установения интерес на местните жители. Груповият спорт ще бъде насърчен
и чрез изграждане спортно игрище на територията на градския стадион, за който също се
предвижда въвеждане енергоспестяващи мерки чрез монтиране на автономно фотоволтаично
захранване.
Средата в населените места, включително и чистотата ще се подобрят с ремонт и обновление на
уличната мрежа, изграждането на велоалеи, въвеждане интелигентни и енергоефективни системи
за улично осветление, по широко използване на съоръжения за производство и съхранение на
електрическа енергия от възобновяеми източници. За по-добра сигурност се предвижда въвеждане
на видеонаблюдение.
Ще се подобри събирането и третирането на отпадъци, като се внедрят необходимите технологии
за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци с
цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба.
Ще се осигури въвеждане система за разделно събиране на масово разпространените отпадъци,
отпадъци от опаковки и биоразградими отпадъци, като усилия ще бъдат насочени и към кампании
и обучения за осигуряване повече информация към гражданите относно умения за компостиране
на биоразградими отпадъци и рециклиране на други. В тази връзка ще се обезпечи и регулярната
подмяна на съдовете за смет на територията на общината и ще се закупи нова сметосъбирачна
техника. Дейностите по контрол ще бъдат насочени към превантивни действия срещу възникване
на нерегламентирани сметища и изхвърляне на отпадъци в грешните за целта контейнери.
Изпълнението на приоритета ще се осъществи посредством изпълнението на следните специфични
цели:






Специфична цел 1. Благоустрояване на населените места
Специфична цел 2. Подобряване на достъпа до основни услуги за населението
Специфична цел 3. Повишаване енергийната ефективност и адаптиране екологичната
инфраструктура за смекчаване на последствията от промените в климата
Специфична цел 4. Подобряване на културната и спортна инфраструктура

Мярка 3.1 Подобряване на достъпа и свързаността
 Прилагане на приетия Общ устройствен план на община Любимец и План-схема на
комуникационната система
 Разработване на Генерален план за организация на движението на гр. Любимец (ГПОД)
 Рехабилитация на общинска пътна мрежа
 Реконструкция и рехабилитация на улици и кръстовища в града и селата
 Рехабилитация на служебните пътища до съоръженията на водоснабдяване
 Присъединяване към националната газопреносна мрежа
 Изграждане на велоалеи
 Разширяване на 5G мрежата
Мярка 3.2 Вода за населението с по‐добро качество и по‐малко загуби
 Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна система
 Проучване и изграждане на нови водоизточници на територията
 Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на
гр. Любимец
 Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в град Любимец
 Изграждане на модулни пречиствателни станции в населени места
 Реконструкция на помпени станции
Мярка 3.3 Образователна, социална и здравна инфраструктура за качествени услуги
 Подобряване и модернизиране на съществуващата образователната, социална и здравна
материално-техническа база
 Благоустрояване на прилежащи пространства в детски заведения, училища и сгради със
социални функции
 Обновяване на общински сгради (реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане)
 Оборудване на Център за възрастни в гр. Любимец (бивш военен гарнизонен стол)
 Разширяване настанителната база на СБДПЛР Любимец
 Инвестиции в ново оборудване в СБДПЛР Любимец
 Привличане специализирани медицински кадри в СБДПЛР Любимец
 Изграждане Център за спешна медицинска помощ
 Осигуряване на достъпна архитектурна среда
 Ремонт на гробищен парк и изграждане на Дом на покойника в гр. Любимец
Мярка 3.4. Развитие на културната и спортна инфраструктура
 Енергийна ефективност и рехабилитация на читалища
 Създаване музей в НЧ "Братолюбие"
 Поддържане и възстановяване на културно-исторически паметници
 Изграждане на катерачна стена на закрито за малки и големи
 Оборудване на Младежки център
 Изграждане спортни площадки, фитнеси
 Изграждане спортно игрище на територията на градския стадион
 Обособяване на зали и оборудване за групови занимания (йога, зумба, табата, таебо, степ
аеробика и други)
 Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково
пространство




Изграждане зона за отдих в местността Хисаря
Изграждане на места за арт-дейности в местността "Начева Кория"

Мярка 3.5. Дейности за по-чиста градска среда
 Закупуване на нова сметосъбирачна техника
 Превантивни дейности срещу възникване на нерегламентирани сметища
 Закриване и рекултивация на общинското депо за ТБО
 Регулярна подмяна на съдовете за смет
 Въвеждане система за разделно събиране на масово разпространените отпадъци, отпадъци
от опаковки и биоразградими отпадъци
 Информационна кампания и провеждане на обучения за изграждане на умения за
компостиране на биоразградими отпадъци и рециклиране на други
 Благоустрояване на междублокови пространства на многофамилни жилищни сгради в гр.
Любимец
Мярка 3.6. Превенция, идентифициране, мониторинг и оценка на рисковете от бедствия на
общинско ниво
 Дейности за превенция, мониторинг и управление на риска от наводнения на язовирите на
територията
 Намаляване на опасността от горски пожари чрез изграждане на високотехнологична
система за пасивно пожаронаблюдение в селата
 Укрепване на бреговата ивица и дъното на реките (диги, подпорни стени и други укрепващи
съоръжения)
 Залесяване на горски площи, засегнати от пожари
 Реконструкция на водоеми
 Ремонт и изграждане на горски пътища
 Изграждане на системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от бедствия
 Благоустрояване и укрепване на коритото на р. Марица
 Почистване на растителност и отпадъци от речните корита
Мярка 3.7 Улични мрежи, улично осветление и сигурност
 Реконструкция и рехабилитация улична мрежа (тротоари, бордюри, настилки) на територията
на общината
 Изграждане на велоалеи в града и някои села
 Продължаване изграждането интелигентни и енергоефективни системи за улично осветление
 Изграждане на видеонаблюдение
 По широко използване съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от
възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно изкуствено
осветление
 КОС
Мярка 3.8. Повишаване на ЕЕ в жилищния сграден фонд - еднофамилни и многофамилни
жилищни сгради, държавни и общински сгради за обществено обслужване
 Мерки за внедряване на енергийна ефективност в образователната инфраструктура (училища
и ДГ)

 Мерки за внедряване на енергийна ефективност в жилищни сгради
 Мерки за внедряване на енергийна ефективност в публични сгради (административни сгради
на кметствата) и въвеждане на ВЕИ
 Енергоспестяващи мерки на спортна зала и градски стадион „Градски“, чрез монтиране на
автономно фотоволтаично захранване

ПРИОРИТЕТ 3: ДОСТЪПНА СОЦИАЛНА СРЕДА

достъпна социална среда в
община Любимец

Приоритетът е насочен към развитие социалните и образователни услуги, подобряване социалната
и професионална реализация и разнообразяване на културния живот на територията на общината.
Предвидените интервенции са взаимообвързани и отчитат комплексния характер на адресираните
нужди и проблеми. В хода на планиране на изпълнение на мерките от приоритета е необходимо да
се търси съгласуваност, както по отношение на услугите в отделните сектори, така и на регионално
и местно ниво, чрез подобряване механизмите за сътрудничество между институциите, въвеждане
на мултидисциплинарен подход при предоставянето на индивидуални или интегрирани услуги.

По-добри социални услуги
По-добри образователни
услуги
Социална и професионална
реализация
Разнообразен културен
живот

За адаптиране на социалните услуги към актуалните потребности и промени в социалната среда се
предвижда подобряване достъпа до местния пазар на труд на икономически неактивни лица в
трудоспособна възраст, на младежи, възрастни хора (над трудоспособна възраст) и представители
на групи в неравностойно положение - безработните лица от маргинализираните групи, групи с
ниско образование и квалификация, които са с недостатъчна активност на пазара на труд. Нуждата
от повишаване квалификацията и преквалификация възрастното население е голяма, но участието
в обученията за възрастни е слабо. Ще се насърчава самостоятелната заетост, предоставят трудови
и консултации за професионалното ориентиране. За подобряване достъпа до заетост ще се
стимулира и прилагането на различни форми на социално предприемачество с представители на
бизнеса и неправителствен сектор, които работят с уязвими групи.

От друга страна, подобряването на социални услуги ще бъде насочено към социално включване и
равни възможности за всички граждани, като за период 2021-2027 се предвижда реализиране на
следните дейности: откриване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск,
откриване на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, създаване на Социален учебнопрофесионален център (СУПЦ) за уязвими групи - деца в риск и лица с намалена трудоспособност,
които получават професионална квалификация и преквалификация по определени професии.
Дейността и членовете на съществуващия на „Клуб на хората с увреждания“ ще бъдат подкрепени.
Приоритетът предвижда дейности за разширяване грижата към възрастните хора от града и селата,
от една страна, чрез въвеждането на интегрирана социално-здравна услуга от резидентен тип, а от
друга с осигуряването на домашни грижи.
За най-нуждаещите се на територията на общината се предвижда осигуряване на следните услуги:
„подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали", осигуряване „Топъл обяд" и
„Детска кухня“, както и изграждане специализирана „Обществена кетъринг кухня за социално слаби
граждани.
За превенция здравните заболявания и подобряване здравната култура се предвижда провеждане
информационни кампании сред различни заинтересовани страни спрямо проблемите и нуждите,
които имат за утвърждаване здравословен начин на живот и безопасен сексуален живот. За уязвими
групи в труднодостъпни места – хора с увреждания, възрастни хора и други лица, попадащи в
рискови групи се предвижда мобилни екипи, които да обхождат по адреси лицата и да предоставят
индивидуални и интегрирани социално-здравни услуги.
Като цяло, ще се търси междуобщинско партньорство със съседни общини за разширяване обхвата
на социалните услуги и преструктурирането им в интегрирани здравно-социални такива.
Социалното включване и равни възможности на представителите на маргинализираните общности
ще бъдат насърчени, основно, по линия на услуги, насочени към превенция на отпадането от
образователната система, както и такива, свързани с обратна реинтеграция в училище и пазара на
труда. Планирани са обучения и мотивация на целевите групи, изготвяне специализирани програми
за превенция на ранното отпадане от училище и стимулиране на посещението в училище, вкл. и
чрез въвеждане на разнообразни формите на интеркултурно образование и обучение на учители.
Консултации и подкрепящи услуги се предвиждат и за родителите на деца с противообществени
прояви и деца в риск, отново с цел превенция рискови прояви, задържане в училище и на пазара на
труда.
Пандемията от COVID-19 показа, че степента на устойчивост на шокове на отделни системи в
страната не е достатъчна, за да може да се гарантира в пълна степен адекватна и своевременна
подкрепа и помощ за отделни групи от обществото, особено за уязвимите групи. Същевременно,
проблеми свързани с приложимостта на образованието за реализация на пазара на труда, ниската
степен на участие на възрастното население в обучения за квалификация и преквалификация,
незадоволителното ниво на цифрови умения на работната сила и т.н. възпрепятстват способността

на икономиката бързо да се приспособи към новите условия, които са резултат от кризата, както и
да се гарантира бързо възстановяване на икономиката. Демографските тенденции и увеличаващият
се недостиг на умения означават, че са необходими спешни инвестиции в квалификацията на
настоящата и бъдеща работна сила.
Приоритетът е насочен към интеграция между политиките за развитие на уменията и политиките за
регионално икономическо развитие. Ще се стимулират местни партньорства между образователни
институции и бизнес, за да се осигури адекватен и по-добър отговор на нуждите от работна ръка на
местния икономически пазар в общината, като се търси синергия между политиките за развитие на
уменията и по-широкия контекст на регионално икономическо развитие. Професионалната и
географска мобилност на заети лица ще се насърчава. Фокус ще бъде поставен върху младежите,
незаети в образование или заетост. Активизирането на трудовата ангажираност на тези групи е от
важно значение за преодоляване не недостига на квалифицирана работна сила за бизнеса. Освен
обучения и консултации, ще се търсят възможности за осигуряване и насърчаване преминаването
на стаж в публичния и частния сектор, особено на завършващите средно образование.
Планираните дейности за осигуряване на качествено образование за всеки ще се фокусират върху
индивидуалните потребности и възможности на целевите групи. Ще се насърчава въвеждането на
занимания по интереси, които стимулират развитието на личности, социални и творчески умения.
Качественото образование е свързано с повишаването квалификацията на учителите с оглед ранно
оценяване потребностите и превенция на обучителните затруднения, провеждане индивидуална и
групова работа при установени затруднения на ученици. Силен фокус ще бъде поставен върху
обучението за използване на съвременни технологии в обучителния процес, развитие на ключови
компетентности, взаимодействие с бизнеса и други заинтересовани страни. В този ред на мисли,
осигуряването на инвестиции за модернизиране и иновиране на образователната среда е важна
задача на общината, свързана със създаване на цифровизирано учебно съдържание, развиване на
цифрови умения на всички участници в образователния процес. Това ще осигури близка до
съвременния бизнес среда, в която ученици и учители ще придобият умения, които лесно могат да
приложат при работа. С оглед новите реалности, наложени от COVID-19, подкрепа ще се оказва и
за дистанционно обучение. Ще се формират компетентности, от които бизнеса, включително този
в община Любимец, се нуждае, и преходът към работното място ще бъде значително улеснен. Това
са мерки, свързани с оборудване на ресурсни кабинети, закупуване специфична техники за нуждите
на обучението, стимулиране на инвестиции от местния бизнес за закупуване нови технологии за
обучение, споделяне технически съоръжения и експертиза. Националната програма „България
2030“ предвижда цялостно модернизиране на образователната система на всички нива, което ще
благоприятства за пълноценната професионална и лична реализация.
Културният живот ще продължи да се развива посредством традиционната дейност на читалищата,
като се стимулира откриването на нови форми за тяхното развитие и въвеждане на ИКТ технологии
в дейността им. Ще се стимулира и подпомага изявата им в конкурси, фестивали и други събития.
Изявата на младите хора в общината ще се подкрепя чрез създаване на клубове по интереси,

инициативи и конкурси за изява на младежи на територията на новосъздадения „Младежки центърЛюбимец“.
Тази приоритетна ос ще се изпълни посредством реализирането на следните специфични цели:

 Специфична цел 1. Адаптиране на социалните услуги към потребностите и промените в
социалната среда на територията
 Специфична цел 2. Повишаване на качеството на образованието и ученето през целия живот
за по-добра социална и професионална реализация на всички групи от населението
 Специфична цел 3. Разнообразяване на културния живот на територията с акцент върху
интересите и условията за изява на младите хора

Мярка 4.1 Подобряване на достъпа до трудова заетост
 Стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда, регистрация в ДБТ;
 Специфична подкрепа за самостоятелна заетост на младежи и други групи в неравностойно
положение на пазара на труда;
 Насърчаване участието на по-възрастното население в пазара на труда
 Предоставяне на трудово консултиране и професионално ориентиране
 Създаване на социално предприятие
Мярка 4.2 Социално включване и равни възможности
 Откриване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск
 Откриване на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания/център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашната среда/
 Подкрепящи услуги в общността за деца и младежи от различен етнически произход
 Консултиране на родители на деца с противообществени прояви и деца в риск
 Създаване на Социален учебно-професионален център (СУПЦ)
 Изграждане на Център за настаняване от семеен тип на стари хора в с. Георги Добрево
 Предоставяне на домашни грижи за възрастни хора от града и селата
 Интегрирана здравно-социална услуга за стари хора от резидентен тип
 Иницииране на междуобщинско партньорство за подобряване средата в съществуващи
социални услуги и преструктурирането им в интегрирани здравно-социални услуги с по-широк
териториален обхват
 Подпомагане дейността и членовете на „Клуб на хората с увреждания“
Мярка 4.3. Оказването на подкрепа за нуждаещите се
 „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“
 „Топъл обяд“
 „Детска кухня“
 Изграждане на „Обществена кетъринг кухня за социално слаби граждани“
Мярка 4.4 Превенция на здравето и повишаване на здравната култура
 Атрактивни кампании за утвърждаване на здравословния начин на живот и повишаване на
сексуалната култура




Организиране на здравно-информационни кампании сред подрастващите и
представителите на етническите малцинства
Осигуряване на мобилни екипи за извършване на профилактични прегледи и изследвания в
по-труднодостъпни и отдалечени населени места и сред рискови групи

Мярка 4.5 Подкрепа за интеграция на маргинализирани общности
 Обучение и мотивация на младежи
 Разработване Общинска програма за стимулиране деца от малцинствени общности и рискови
групи да посещават училище
 Изготвяне на училищни програми за превенция на ранното напускане.
 Обогатяване на формите на интеркултурно образование
 Провеждане на специализирани обучения за учители
 Предоставяне на услуги за професионално насочване и информационна среда за завършващи
младежи
 Осигуряване на стажове в общинска администрация и местни предприятия на завършващи
средно образование младежи, вкл. такива в риск от социално изключване
Мярка 4.6 Професионална квалификация и преквалификация. Учене през целия живот
 Предоставяне на обучения на работното място
 Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот
 Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети
лица
Мярка 4.7 Качествено образование за всеки
 Занимания по интереси за стимулиране развитието на личностни качества, социални и
творчески умения
 Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична
работа;
 Индивидуална и групова работа при установени затруднения;
 Развитие на STEM средата в училищата, виртуални кабинети с участието на представителите
на бизнеса
 Оборудване и обзавеждане на ресурсни кабинети
 Кариерно ориентиране на учениците
 Насърчаване на междуучилищния обмен и мобилността на ученици и учители
Мярка 4.8 Модернизация на учебния процес
 Цифровизиране на учебното съдържание с отворен достъп
 Развиване на цифрови умения на всички участници в образователния процес
 Подкрепа за дистанционно обучение
Мярка 4.9 Подкрепа за иновативни детски градини и училища
 Обучение на иновативни учители
 Сертификация на иновативни училища
 Разработване на иновативни програми
 Стимулиране на дуалното обучение
 Въвеждане на монтесори падагогика в Целодневна детска градина „Рай"

Мярка 4.10 Разнообразен културен живот и възможности за изява
 Утвърждаване на традиционните читалищни дейности и търсене на нови форми за тяхното
развитие, вкл. и чрез ускорено навлизане на съвременните ИКТ
 Участие на читалищни състави и индивидуални изпълнители в общински и регионални,
национални и други конкурси, прегледи и фестивали
 Създаване клубове по интереси в новосъздадения „Младежки център-Любимец“
 Реализиране на конкурс за младежки инициативи в новосъздадения „Младежки центърЛюбимец“

ПРИОРИТЕТ 4: ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА
Последният четвърти приоритет е свързан с продължаване утвърждаването принципите на добро
управление, повишаване административния капацитет на администрацията и създаване на условия
за формиране и предоставяне по-качествени и достъпни публични услуги за бизнеса и гражданите.
Осигуряването на подкрепяща институционална среда е интервенция с хоризонтален характер,
която взаимодейства и има отношение към постигане целите останалите приоритети, включително
и устойчивост на резултатите във времето. Приоритетът е насочен към създаване институционален
климат, благоприятстващ промените в интерес на постигането на икономически растеж и по-добро
качество на живот.
Доброто управление е необходимо изискване за всички нива на публичната администрация, като
на местно ниво то е от фундаментално значение поради факта, че местното управление е най-близо
до гражданите и им предоставя основни за техния живот услуги, а и точно на това ниво те могат да
усетят ясно принадлежността си към предприемането на действия в полза на обществото като цяло.
Концепцията за добро управление означава:
 Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси;
 Местните власти постоянно да подобряват своето управление, в съответствие с принципите:
 Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори;
 Отзивчивост - непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно
обоснованите очаквания на гражданите;
 Ефикасност и ефективност;
 Откритост и прозрачност;
 Върховенство на закона;
 Етично поведение;
 Компетентност и капацитет;
 Иновации и отвореност за промени;
 Устойчивост и дългосрочна ориентация;
 Стабилно финансово управление;
 Човешки права, културно разнообразие и социално единство;
 Отчетност.

Освен създаване оптимална среда за прилагане на политики за местно развитие и предоставяне на
качествени и ефективни публични услуги, този приоритет се фокусира върху търсенето и прилагане
на нови и ефикасни решения на местните проблеми, поставяйки приоритет на модерните методи
за предоставяне на услуги, в съответствие с принципа за „иновации и отвореност за промени“. Ще
се положат усилия за цифрова трансформация на общината и надграждане постигнатото в областта
на електронното управление, като водещи фактори за конкурентоспособност и растеж. Предвидени
са дейности дигитализацията на общинските архиви и разширяване употребата на ИКТ, въвеждане
и тестване нови електронни услуги. С внедряване на електронните услуги ще се подобри цялостното
административно обслужване в общината, ще се повишат ефективността и ефикасността на услугите
към бизнеса и гражданите. Модерните форми за административно обслужване ще осигурят подобър достъп до обществени услуги, като същевременно опростят бизнес средата и намалят
бюрокрацията чрез улеснени процедури и регулаторни режими, и по този начин стимулират
бизнеса.
В последните години ролята на данните, като ключов капитал на обществото нараства. Публичният
сектор на всички нива все повече се нуждае от нови модели на взаимодействие и споделяне на
данни между гражданите, бизнеса и администрацията в дигитална среда, технологични средства за
сигурно съхранение и обработка на персонални и публични данни и предоставянето им за ползване
от гражданите, бизнеса и администрацията; създаване на съвременни инструменти за обработка
на големи масиви от данни и оптимизация на процеси. В този смисъл, планираните дейности в
рамките на този приоритет са насочени към осигуряване на мрежова и информационна сигурност
на общината, разработване и внедряване на инструменти и онлайн платформи за подобряване
гражданското участие и информираност.
Първата специфична цел е насочена към укрепването на експертния капацитет и компетенциите на
местните институции за реализация на регионалната и местна политика, както и за управление на
проекти, което е условие за постигане на стратегическите цели в ПИРО на община Любимец за
периода 2021-2027 г. От друга страна, развитието на капацитета на общинската администрация е
пряко свързан с подобряването качеството на предлаганите административни и публични услуги,
което е предпоставка за увеличаване инвестициите и качеството на живот в общината.
Втората специфична цел е насочена към търсене и развитие на регионално, трансгранично или
транснационално сътрудничество. Активно ще се търси регионално и трансгранично партньорство
между общини за обмен на практики, опит и ноу хау в различни сфери на публичното управление,
включително и във връзка с подготовката и управлението на проекти, подготовката и изпълнението
на съвместни проекти и дейности от общ интерес. Това ще подобри административния и
институционален капацитет и ефективност на местната публична администрация.
Приоритет ще бъдат и различни форми на междуобщинско сътрудничество в регионален аспект,
като отново фокус ще бъде споделяне на опит и добри практики, които да бъдат внедрени в община
Любимец, предоставянето на съвместни публични услуги, дейности, подготовка и изпълнение на
партньорски проекти от взаимен интерес. Ще се търси сътрудничество с цел оптимизиране на
разходите по предоставянето на конкретни публични услуги, разкриването на съвместни услуги или

изпълнението на дейности, които са в компетенциите на общините ще се насърчава под различни
форми, съобразно наличния административен капацитет и отчитайки местните специфики.
Третата специфична цел е насочена към развитие взаимодействието между публичния, стопанския
и гражданския сектор за изграждане на местни партньорства за развитие. Планираните дейности
са насочени към стимулиране партньорството между администрацията, неправителствения сектор,
гражданите и бизнеса на територията за решаване на местни проблеми, формулиране на съвместни
решения. Ще се търси аутосорсване на подходящи публични услуги на местни НПО, изграждане на
публично-частни партньорства за изготвяне и изпълнение на регионални и местни планове и
програми, прилагайки на практика принципа на водено от общностите местно развитие (ВОМР) и
през новия програмен период.






Специфична цел 1. Укрепване на местните институции и разширяване на експертния
капацитет на служителите, за прилагане на местни политики за развитие и качествени
публични услуги
Специфична цел 2. Развитие на различни форми на междуобщинско сътрудничество –
вътрешно териториално, трансгранично и транснационално
Специфична цел 3. Подобряване на взаимодействието между публичния, стопанския и
гражданския сектор за изграждане на местни партньорства за развитие.

Мярка 5.1 Дигитализация на информационните масиви в общината
 Дигитализация на актовете за гражданско състояние, личните регистрационни картони (ЛРК)
и семейните регистри (СР), създадени преди 2000 год. и съхранявани на хартиен носител.
 Дигитализация на емлячните регистри, които се съхраняват безсрочно от общините.
 Дигитализация на ведомостите на заплатите на служителите
 Дигитализация на документацията в Техническите архиви
 Оцифряване на регулационните и застроителни планове на селата
Мярка 5.2 Внедряване на електронни услуги и системи за управление
 Разширяване броя и обхвата на услуги прилагани по електронен път
 Развиване на необходимите дигитални умения за използването на електронните публични
услуги (фокус: граждани)
 Популяризиране на внедрените цифрови решения и стимулиране на ползването на
електронните публични услуги (фокус: граждани)
 Разработване и внедряване на инструменти и онлайн платформи за подобряване на
гражданското участие в управлението на местно ниво
 Внедряване на съвременни технологии за оптимизация на административно- техническо
обслужване, в т.ч. ГИС системи
 Осигуряване на мрежова и информационна сигурност на община Любимец
 Подобряване техническото оборудване и обзавеждане на общинска администрация
/компютри, софтуер, сървъри и др./



Въвеждане на система за управление качеството на административните услуги

Мярка 5.4 Повишаване квалификацията на служителите
 Иницииране на междуобщински проекти за развиване необходимите професионални и
дигитални умения за предлагане на електронни услуги
 Подобряване на квалификацията и компетентностите на служителите от общинската
администрация, чрез участие в специализирани обучения
 Внедряване на система за планиране и развитие на човешките ресурси в общинска
администрация
 Предоставяне на менторска и наставническа програма за нови служители на общинската
администрация
Мярка 5.5 Трансгранично и транснационално сътрудничество
 Засилване на връзките с общините от Турция и Гърция за подготовка на общи проекти за
развитие в трансграничния регион
 Подкрепа за устойчиви проекти и градско развитие в трансграничния регион
 Предоставяне на директна подкрепа за МСП от двете страни на границата чрез фонда по
програмата за ТГС България-Турция; ТГС България-Гърция
 Изграждане институционален капацитет и сътрудничество между властите за управление
на миграцията в зоната на ТГС
 Транснационално сътрудничество, обмяна на опит и добри практики във връзка с
предоставяне на по-добро, екологосъобразно и ресурсно ефективно управление на община
Любимец
 Наблюдение и защита на границата чрез внедряване на иновативни методи и технологии за
подобряване на сигурността в района в българо-турската граница.
Мярка 5.6 Взаимодействие между различните заинтересовани страни при формиране и
реализация на местни политики за развитие
 Създаване на междусекторни групи при разработване на нови стратегически документи
 Прилагане на подхода ВОМР
 Прилагане на практики за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики

IV.

Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите
на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за
партньорство и осигуряване на информация и публичност

Комуникационната стратегия е изготвена въз основа на Методическите указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Главна
цел при разработването на ПИРО е осигуряване и гарантиране прилагане принципа на партньорство
и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират заинтересованите страни и участниците в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие,
като се осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната
общност като цяло. Необходимо е мотивирането на обществеността за активно участие в процеса
на подготовка и реализация на ПИРО.
Заинтересованите страни следва да бъдат всеобхватно анализирани, индивидуализирани и
включени както в етапа на разработване и приемане на ПИРО, така и при реализацията на целите и
приоритетите, заложени в плана. Ангажимент на общината е да осигури необходимата публичност
и да предприеме всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на
местните общности в определянето и в реализацията на целите и приоритетите на документа.
Общата цел на комуникационната стратегия е да осигури прилагането на принципа на партньорство
и сътрудничество с цел постигане на интегрирано устойчиво развитие, прозрачност и информация
относно очакваните резултати и ползите за местната общност, мотивирайки и популяризирайки
сред широката общественост и заинтересованите страни ползите и положителните ефекти от
изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г. Конкретни (специфични) цели са:
 Да осигури подкрепата на цялата общественост по отношение приоритетните направления,
мерки и дейности на всички заинтересовани страни и да осигури прилагането на принципа
за партньорство и сътрудничество;
 Да се привлече общественото внимание и да се повиши чувствителността на обществото
към хората от различните уязвими групи, към техните потребности и възможности за
решаване на проблемите им, за толерантност, социална интеграция, равни права и равен
достъп на всеки до възможности за развитие;
 Да осигури подкрепа за изграждане на облик на общината като активна страна в
провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за нейното прозрачно
управление, като по този начин допринася за по-активни действия от страна на
заинтересованите страни на местно ниво;
 Да стимулира съпричастността и участието на населението и структурите на гражданското
общество, развиващи дейност на територията на общината, за формиране на доброто и
прозрачно управление и превенция на корупцията;
 Да осигурява канали за комуникация между местната власт, населението, структурите на
гражданското общество и бизнеса.

Ефективното приложение на настоящата комуникационна стратегия зависи от равнището
координация между усилията на Общината, Общинския съвет и останалите институции
държавното управление, медиите и гражданското общество. Структурата и организирането
дейността на община Любимец способства за постигането на необходимата степен
субординация при ръководството и оценяването на ефективността на стратегията.
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Организирането и реализацията на подобна стратегия предполага наличието на определени
критерии за ефективност, които да бъдат прилагани при оценката на всяка от фазите и етапите от
нейната реализация. Тези критерии трябва да отразяват обхвата на достигнатите аудитории спрямо
целите, които включва стратегията. В конкретен план това означава да бъде оценен обемът от
информация и относителните дялове на целевите аудитории, до които следва да достигнат
основните послания на стратегията. Постигането на тези цели ще бъде реализирано чрез
изграждането на система от критерии за количествен и качествен анализ и оценки, които ще бъдат
прилагани в рамките на мониторинга за изпълнение.
Достъпът до различните аудитории и целеви групи, определени в настоящата комуникационна
стратегия, предполага различен интервал от време и специфични средства. Позицията и значението
на Общината предполага преди всичко изграждането на устойчиви партньорски отношения на
организационно равнище. В този смисъл, дори при максимално интензивни действия, видимият
ефект върху общественото мнение няма да се прояви незабавно.
От друга страна, всички органи на местно самоуправление са заинтересовани от постигането на
максимално ефективна координация, както в непосредствената си дейност, така и в своята
публична комуникация.
Основната мониторингова дейност, която ще се осъществява съгласно настоящата Комуникационна
стратегия е ежегодно изготвяне, публикуване и комуникиране на Отчетен доклад за напредъка по
ПИРО.
Практическото приложение на настоящата Комуникационна стратегия предполага разгръщането на
серия от документи, притежаващи по-висока степен на конкретност, както и реализирането на
отделни проекти в рамките на всеки от нейните модули. Динамиката на общественото развитие
през следващите години ще наложи някои от нейните подцели да бъдат актуализирани, а други ще
загубят острата си актуалност, но необходимостта от изграждането на авторитета и достойнството
на Общината остава неизменен приоритет.
План за действие при изпълнение на комуникационната стратегия в хода на реализация на План за
интегрирано развитие на община Любимец за периода 2021-2027 година – Приложение 4

V.

Зони за прилагане на интегриран подход за управление на идентифицираните нужди и за
подкрепа на потенциалите на развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини

Съгласно методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, ПИРО следва да се определят
приоритетните зони за въздействие. В тях основно ще бъде съсредоточено изпълнението на
мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Те следва да се определят на база на
анализа на силните и слабите страни на общинската територия, резултатите от проучването на
общественото мнение, стратегическите документи на общината, както и ОУП на общината и на
града. Това изискване е свързано с водещия принцип за „единство на социално-икономическото и
пространственото планиране“.
По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е „пространствено
обособена територия с определени характеристики и състояние на физическата среда, социална
и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. Зоните
следва да са части от територията на общината с конкретно функционално предназначение или
собствен потенциал за развитие.
Съгласно Актуализираната национална концепция за пространствено развитие град Любимец е
класифициран в 5-то йерархично ниво, при което, съгласно Методическите указания, не
задължително да се дефинират „градски зони за въздействие“. Към момента на изготвяне на ПИРО
има приет ОУП на община Любимец, което позволява обвързването на устройственото планиране
със стратегическото такова. При определянето на зоните е отчетена и изготвената концепция за
пространствено развитие, както и направените изводи и препоръки от социално-икономическия
анализ. За определяне приоритетните зони за въздействие са взети предвид няколко фактора:

Населението, което ще се възползва от направените инвестиции
Резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ
Броят заявени проекти и идеи за развитието на конкретната територия
Проектната готовност на предвидените интервеции за конкретна територия
Заявеният инвестиционен интерес от различни стопански субекти

Отчитайки тези фактори са определени две приоритетни зони за въздействие, върху които в найсилна степен ще се реализира прилагането на интегриран подход.
А. Градски зона за въздействие:

Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска част, в рамките на
строителните граници на града, градски покрайнини (малки по обхват съседни територии, вкл. и
извън строителните граници на града) или функционални градски зони, обслужващи градскоселските връзки. Градски зони за въздействие се определят само за градове, административни
центрове на общини, какъвто е и град Любимец.
Зона 1. Централна-градска част (зона със смесени функции)

Тази зона за въздействие цели целенасочено развитие на пътната, техническата, социална, здравна,
образователна и културна среда. Предвидените мерки включват благоустрояване, повишаване на
енергийната ефективност чрез саниране, обновление, реконструкция и модернизация на градските
пространства със социално, образователно, здравно и културно значение.
В централната градска част са разположени по-голямата част от обектите на обслужването –
административно и делово, култура, здравеопазване, религия, обществено хранене и др.
Търговските обекти, след концентрацията им в центъра, постепенно преливат в жилищните
квартали – по протежението на основните транспортни артерии. Обектите н образованието са
разположени равномерно в жилищната зона, съобразно радиусите им на обслужване. Социалната,
търговска и бизнес инфраструктура, по своите показатели отговарят на нуждите на сегашното и
бъдещо населени
Вписването на естествената природна среда в силно урбанизираната градска структура е приоритет.
Тя играе ефективна роля върху редица екологични и микроклиматични фактори - пречистването на
въздуха, влажност, подобряване микроклимата, туширане на шума, естетизация на заобикалящото
ни пространство и комфорта на обитаване, като цяло.
Сред планираните дейности в рамките на Зона 1 са:







По-добра свързаност в града чрез обновяване улична мрежа и енергоефективно осветление
Хармонична градска среда чрез облагородяване на междублокови пространства,
пространства, принадлежащи на социалната, здравна, образователна и общинска
инфраструктура, благоустройство на пешеходна зона
По-добри възможности за спорт чрез обособяване ново спортно игрище, спортни и фитнес
площадки
По-добри възможности за отдих чрез паркоустройство, площадно и парково пространство
Комфортна среда чрез обновяване на сграден фонд и въвеждане на ЕЕ мерки

Б. Зони за въздействие със специфични характеристики:

Отделно и извън градските зони за развитие, могат да се определят зони за въздействие със
специфични характеристики, които могат да бъдат също градски (т.е. да включват територии от
урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони), или да се отнасят до всеки
вид населено място или част от територията на общината, включително да обхващат части от
съседни общини. За община Любимец е определена една зона за въздействие със специфични
особености:
Зона 2. Развитие на културно-познавателен туризъм „Глухите камъни“

Според Концепцията за туристическо райониране на България община Любимец, като част от
територията на ЮЦР попада в обхвата на туристически район Тракия с разширена специализация в
културния туризъм (всички видове) – винен, делови, здравен, приключенски и екотуризъм.
Определената зона е с потенциал за развитие на културно-познавателен туризъм, който в съчетание
с огромното многообразие от природни и антропогенни ресурси в областта и региона е
предпоставка за по-голяма валоризация на туристическия продукт, създаване на координация и
единен подход на териториалните общности от района с формирането и изпълнението на бъдещи
политики относно туризма. В зоната са съсредоточени паметници на културата с национално
значение, като основните дейности са насочени към осъществяване на допълнителни проучвания,
консервация, социализация и валоризация на културно-историческите обекти, както и изграждане
на достъп и свързаност до тях. Интервенцията е още насочена към създаване условия за изграждане
съпътстващи туристически атракции и съвместни продукти със съседни общини (по-късен етап),
включително в трансграничния регион, за реализация на съвместни туристически продукти.
Специфики и историческа обусловеност на местност “Глухите камъни“ за територията:
В община Любимец още от древността се пресичат важни пътища, свързващи Западна и Северна
Европа със земите от Средиземноморието и тези от Близкия Изток. През тракийския период — от
3-то до 1-то хилядолетие преди новата ера, този край постига възход, който го поставя на едно ниво
със Средиземноморската култура. Територията е била населена с тракийското племе одриси,
запазило най-дълго етнически облик, създало държавна организация и висока материална и
духовна култура.
Местността “Глухите камъни” е разположена в землището на с. Дъбовец и с. Малко градище, като
обектите на нейната територия и най-вече Тракийското светилище са едно от свидетелствата за този
период. Със Заповед на Министерство на културата Скален комплекс “Глухите камъни” е обявен за
археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение”.

Местността е обособена през ранно
желязната епоха, като функционира по време
на
античността
и
средновековието.
Представлява комплекс от над 200
трапецовидни ниши, които са издълбани
върху монолитен скален блок, изсечени в
скалата две гробници и стълба водеща към водохранилище и тракийско селище съществувало
южно от скалата. Изградена е и църква от 5-6 в. част от монашеска обител, която вероятно е
разрушена и разграбена от войниците на Третия кръстоносен поход. Светилището е разположено
върху четири скални масива, разделени от дълбоки проломи.
Най-значителна недвижима културна ценност в общината и част от местност „Глухите камъни“ е
Тракийското светилище - най-големият тракийски култов комплекс от скални ниши в България – от
1. хилядолетие пр. н. е. Представлява скални зъбери с височина 10-15м, разделени с разломи, върху
които са издълбани над 450 ниши – трапецовидни, правоъгълни, квадратни, овални, арковидни.

Ролята на тези отвори не е напълно изяснена, но се предполага, че са били използвани за
погребални урни. При археологическите разкопки има открити и останки от ранно християнска
трикорабна църква от V – VІ в. от н.е., едно от свидетелствата, че християнството е било
разпространено в тези земи по-рано, отколкото в другите части на България. На 50м от нишите се
намират мегалитни гробници, две от които са много добре запазени до днес. Първата представлява
голямо помещение, издълбано в скалата. От него по 33 издялани в камъка стъпала се отива на самия

връх, на който е разположена гробница – мавзолей. Според учени този комплекс се намира на
много по-голяма площ, а това, което се вижда сега, е негов център. Целият обект обхваща над 20
скални масива. По тях има продължително обитаване от І-то хил. пр. хр. (ранно-желязна епоха) до
късното Средновековие. Археолозите смятат, че това е бил затворен манастирски комплекс, а
нишите в скалите се ползвали за поставяне на праха на видни личности от племето. В Скалната
църква има щерна, пълна с вода почти целогодишно. Открити са още: релефна украса, напречни
изсичания, мраморна плоча, парапетна мраморна колона, стенописи: лоза с лист и грозд, стенопис
с букви, дрехи на светци, драперии, камък с врязан кръст на него и голяма паница от 12-13 в.
Интересен факт е, че откритата керамика в местността е от ранно-византийската епоха. Това
показва, че средновековната църква стъпва на основите на ранно християнската църква. Крепостни
стени обграждат целия погребален комплекс Глухите камъни, чиито основи личат и сега.
Културният и туристически потенциал на местност „Глухите камъни“ не е разработен и използван
достатъчно. Това и обуславя изборът на територията като специфична зона за въздействие. Не са
извършвани консервационно-реставрационни дейности върху обектите от комплекса. Артефактите,
които са намерени на територията на местността остават недостъпни за широката общественост.
Необходимо е обособяването на място (напр. музей) за тяхното излагане и популяризиране. От
друга страна, са нужни инвестиции в създаване и подобряване достъпността до местността и
свързаността й с други обекти от района.

Подобряване
достъпност,
свързаност и
социализаиця
Реставрация,
консервация и
експониране на
находки

Указателни
табели,
маркировка

Сред планираните дейности в рамките на Зона 2 са:









Реставрация, консервация и експониране обекти на недвижимото културно наследство в
местността „Глухите камъни“
Изграждане на паркинг и рехабилитация на горския път до местността „Глухите камъни“
Поставяне на указателни табели, единна маркировка и система за представяне на
допълнителна информация посредством QR код
Създаване на интерактивен посетителки център в местността „Глухите камъни“
Благоустрояване на площ за обществено ползване в близост до местността „Глухите
камъни“
Активно популяризиране, посредством видео и снимков материал, на местността „Глухите
камъни“ на интернет страницата на общината и социалните мрежи
Включване на местност „Глухите камъни“ в пакет от тематични туристически услуги,
продукти и атракции, интегрирани в междуобщинска и регионална туристическа
инфраструктура

VI. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие
Основната цел на Програмата за реализация на ПИРО на община Любимец за периода 2021-2027 г.
е да осигури вътрешната и външна съгласуваност на факторите за развитие и ресурсите за
реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа
и техническа помощ за изпълнение на плана, въз основа на изведените стратегически цели и
приоритети. Програмата обвързва ясно и недвусмислено поставените стратегически цели и
приоритети с определените конкретни, измерими и изпълними мерки и дейности, за изпълнението
на които е планиран индикативен бюджет, отговорни звена от администрацията и са дефинирани
възможните източници на финансиране. В хода на изготвяне на програмата за реализация на ПИРО
Любимец са взети под внимание направените изводи от ситуационния анализ, извършените в
изпълнение на комуникационната стратегия теренни проучвания, обществени дебати и допитвания
до всички заинтересовани страни.
Програмата за реализация на ПИРО има 7 годишен период на действие и е отворен документ, който
може да бъде актуализиран периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализация на
плана с цел ефективност и ефикасност при изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
Необходимостта от реализация на програмата за изпълнение на ПИРО зависи и от направените
изводи от междинни и годишни отчети на плана, които са част от действията по мониторинг и
оценка на изпълнението на плана. Не на последно място, програмата за реализация на ПИРО е
разработена на база на прилагането на интегриран подход.
Мерките, заложени в програмата за реализация на ПИРО са приложими, постижими и реалистични,
с конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. Поради този факт, не могат
да бъдат окачествени като „пожелателни“ или „потенциални“, а представляват реално планирани

дейности и поети ангажименти от страна на общината. При оформянето на мерките е изпълнена
предложената комуникационна стратегия. Мерките не са ограничени само до дейности и проектни
идеи, а включват и различни дейности и политики за реализация на приоритетите на плана.
Компонентите на програмата за реализация на ПИРО включва представяне на интегрирания подход
и мерки в частта цели и приоритети - Приложение № 1; индикативен списък на ключовите за
общината проекти, които ще се разработят в рамките на програмата (Приложение № 1А), изготвен
по образец от Методически указания; индикативна финансова таблица - отразява обобщена оценка
на прогнозните ресурси необходими за реализиране на приоритетите на ПИРО и е представена
таблично – Приложение №2.
Приложение 1АV.
Приложение 1
Приложение 2ЗА
П
VII.

Програма за развитие на туризма на община Любимец за периода 2021-2027

Туризмът има важно стопанско значение и влияние върху икономическия растеж и трудова заетост.
Неговото развитие има пряко отношение към качеството на живот на местното население,
туристите, като отразява отношението към културно-историческото и природно наследство, към
традициите, обичаите и съвременната култура. Туризмът и популяризирането на дестинациите
имат важна роля за изграждането и утвърждаването положителен имидж на общината. В
изминалия период община Любимец не е разработвала общинска стратегия или програма за
развитие туризма на територията. Развитието на туризма се е осъществявало в съответствие с
приетата на по-горно ниво
Действията, които са предприети в сектора са спорадични и неустойчиви. В този смисъл,
изготвянето на Програма за развитие на туризма на територията на община Любимец е необходима
и ключова стъпка с оглед оползотворяване по-добре възможностите на сектора и постигане на
синергия в действията.
В основата на бъдещата Програма за развитие на туризма в община Любимец ще бъде използван
подход на планиране в подкрепа на икономическия растеж и просперитета на местните общности,
който е измерим, социално ориентиран и справедливо отразява принципите на устойчивия туризъм
като индустрия.
Програмата за развитие на туризма в община Любимец ще има за задача да утвърди общината, като
туристическа дестинация, подобрявайки достъпността и свързаността, да подпомогне устойчивото
развитие туристическата индустрия, да се опира в максимална степен на информацията, придобита
от маркетинговите проучвания, доклади, анализи и прогнози, да отчита очакванията и намеренията
на всички заинтересовани страни, да е съобразена с изискванията за създаване на правилно,
реалистично и стабилно позициониране на община Любимец на целевите пазари като следва ясни
приоритети за развитие на туристическите продукти и да бъде гъвкава.

Програмата е фокусирана и реалистична чрез осъществяването на финансируеми и икономически
ефективни мерки и дейности, изпълнима е като заложени цели, от една страна, а от друга страна е
осъществима като разполагаем ресурс. Следователно, Програмата за развитие на туризма в община
Любимец си поставя за цел постигането на общ икономически, социален и културен растеж, който
се базира на съхраняването и опазването културното и природно наследство, както и на
просперитета на местната общност, отчитайки въздействието, значимостта и партньорствата между
всички заинтересовани страни, сред които националната, регионалните и местните власти, бизнеса,
неправителствените организации, местните общности и международните партньори. При нейното
разработване се изхожда от следните принципи:
 Планиране на приоритети и мерки за утвърждаване на община Любимец като устойчива
туристическа дестинация за посочения период и след него;
 Използване на признати и доказани научни и емпирични методи на събиране и анализ на
информацията за състоянието и проблемите на туристическия сектор в община Любимец;
 Предлагане на възможности за създаване и развитие на туристическите продукти с висока
конкурентоспособност и устойчивост за избрания период и след него с оглед принципите,
залегнали в националната и регионалните стратегии;
 Отчитане идеите, очакванията, намеренията и интересите на всички заинтересовани
страни;
 Предлагане ясни решения за постигане на набелязаните цели, съобразени с
разполагаемите ресурси;
 Прилагане на гъвкав подход на действие с повече от един сценарий, в зависимост от средата
и нейната динамичност;
 Програмата следва да бъде едновременно фокусирана и реалистична: от една страна, тя
трябва да е изпълнима като залегнали цели, а от друга страна, тя трябва да бъде
осъществима с разполагаемите ресурси.
Община Любимец принадлежи към туристически
район Тракия. Организацията за управление на
Тракийски туристически район /ОУТТР/ е учредена
съгласно закона за туризма /ЗТ/. Организацията е
резултат от изпълнение националната концепция
за туристическото райониране и обособяването на девет туристически района
в страната: София, Рила-Пирин, Родопи, Тракия, Варна, Бургас, Стара планина,
Дунав и Долината на розите. В Тракийски туристически район са включени 35
общини, разпределени в два подрайона – Пловдивски и Старозагорски.
Приоритетни направления в развитието на Тракийския туристически район са: 1) развитието и
промотирането на познавателен туризъм на основата на богатото културно-историческото туризъм
и запазената природна среда, както и 2) развитието на винения туризъм.
Цели, мисия и визия
Основната цел на Програмата е:

„Конкурентоспособно и устойчиво развитие на туризма в община Любимец посредством
усъвършенстване местната институционална среда, подобряване достъпността и свързаността
до и между самите туристическите обекти, тяхното оптимално, но целесъобразно използване
и популяризиране в регионален план.“

Конкретни цели:





Подобряване достъпността и свързаността между туристическите обекти;
Включване в интегрирани туристически продукти на съседни общини, базирани на
устойчиво развитие на културно-исторически, фестивален, спортен, еко и винен туризъм;
Благоустрояване инфраструктурата, обслужваща туризма, повишаване привлекателността
на общия туристически продукт чрез развитие на туристическите атракции, съхраняване,
опазване и подобряване състоянието и експонирането на културно-историческото
наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги.

Община Любимец е територия, чийто специфични природни и културни дадености имат потенциал
да привлекат туристически интерес. В следващите години община Любимец, като отговорен орган
на местното самоуправление, ще изгради устойчива институционална среда и условия за развитие
на местния туризъм, ще търси нови подходи, които да залегнат в програмата, качествено и
количествено да подобрят процесите на планиране и прогнозиране. Чрез тази програма, общината
цели развитие като атрактивна и достъпна туристическа дестинация с много добри условия за
туризъм и предлагане на нови туристически продукти.
Мисия:
Дългосрочно развитие на туризма на територията на община Любимец чрез активно и
устойчиво използване на туристическите ресурси, създаване и прилагане на функциониращ
модел и участие на всички заинтересовани страни с акцент върху поддържането на чиста
природа и валоризация на богатото културно-историческо наследство.

Визия

Утвърждаване на община Любимец като предпочитана туристическа дестинация и
партньор в създаването на интегрирани туристически продукти чрез подобряване
инфраструктурата до природно-културни забележителности, насърчаване развитието

съпътстваща туристическа инфраструктура и активно популяризиране на природните
специфики и културни-исторически дадености.

Позициониране
Стремежът е насочен към превръщане на община Любимец в достъпна и предпочитана
туристическа дестинация за традиционни и алтернативни форми на туризъм. Това следва да се
постигне, като се изгради специфичен местен облик базиран на потребностите на потребителите на
културно-познавателния туризъм с фокус разширяване на общата и целенасочена култура на
индивида. Културният туризъм е движение на хора към културни атракции, далеч от постоянното
им местожителство, с цел събиране на нова информация и преживявания за задоволяване на
културните нужди. С други думи, културата и историята на територията са важен туристически
ресурс с основополагащо значение в изграждането, утвърждаването и поддържането на местната
идентичност, както и интегрирането й в съществуващото културно разнообразие на регионално
ниво.
Предимство на община Любимец е нейното разположение – в близост до широк и богат спектър от
културно-исторически обекти и ресурси (Свиленград, Харманли, Ивайловград, Пловдив, др.), както
и близостта на общината до две държави и техни туристически забележителности – Турция и
Гърция, което е допълнително предимство за увеличена посещаемост на туристи чужденци.
Дестинации с отдалеченост до 1 – 1,5 ч от големите туристически центрове, като Одрин, Истанбул
и Александруполис са идеалната дестинации за диференциран и специализиран туризъм. Крайните
потребители (целеви групи) могат да се обособят в две големи групи:




Българи, които пътуват, вкл. и транзитно, с цел бизнес, пазаруване (шопинг), посещение на
конгреси, семинари, борси, изложения, панаири и други делови прояви, обучение, лечение,
посещение на културни прояви и културни обекти, религия и поклонничество, разширяване на
познанието, прекарване на свободно време и ваканции, посещение на роднини и приятели.
Чужденци главно за вторични пътувания – море, планина, посещение на София и Пловдив;
уикенд пътувания с цел развлечение; обиколни програми на България с нощувки; по празници
като - Великден, Коледа, Нова Година; лечение; хазарт; бизнес; култура; обучение, участие или
посещение на конгреси, конференции, семинари, борси изложения, панаири и други делови
прояви, религиозни и поклоннически пътувания, разширяване на познанието.

Община Любимец има потенциал да развие следните видове традиционен и алтернативен
туризъм в следните направления:

Селски туризъм
Еко/природен туризъм

Културен туризъм
Спортен, екстремен и хоби туризъм (преходи в
планината, колоездене, катерене, винен туризъм)
Ловен туризъм
Орнитоложки

Действията на общината следва да са насочени към по-задълбочено проучване перспективите и
нагласите и мнението на общността, заинтересованите страни и туристите за развитие на отделните
видове туризъм. Позиционирането на общината следва да е насочена там, където потенциала е
най-голям. Предприеманите мерки трябва да се съобразят с реалните възможности на развитие,
размер на инвестициите и тяхната възвращаемост.
Специфични цели:
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА
УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
Приоритет 1: Усъвършенстване на политиките на община Любимец в областта на туризма









Мярка 1.1.1. Разработване на Общинска стратегия за развитие на туризма до 2030 г.
Мярка 1.1.2. Създаване на нормативна уредба в областта на туризма
Мярка 1.1.3. Създаване актуализирана база данни за туристическите обекти на
територията
Мярка 1.1.4. Насърчаване на опазването на околната среда, ефективното управление на
ресурсите и прилагането на мерки за адаптация към климатичните промени
Мярка 1.1.5. Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор
Мярка 1.1.7. Насърчаване на иновациите в туризма
Мярка 1.1.8. Подобряване на информационното осигуряване на дестинацията
Мярка 1.1.9. Създаване на зони с достъп до Wi-Fi интернет

Приоритет 2: Повишаване функционалната ефективност и взаимодействие между заинтересованите
страни
*Институции в туристическия сектор, държавни, общински и частни организации, отговорни
за развитие на туризма.





Мярка 1.2.1. Повишаване на ефективността на функциониране на общинските структури за
туризъм
Мярка 1.2.2. Насърчаване взаимодействието с ТИЦ от целия туристически район „Тракия“
Мярка 1.2.3. Насърчаване взаимодействието на местния бизнес с организации на бизнеса
в туристически район „Тракия“
Приоритет 3: Подобряване на взаимоотношенията на областно и трансгранично ниво





Мярка 1.3.1. Повишаване на ефективността на взаимодействието на общинско, областно
и регионално ниво с фокус организации от туристически район „Тракия“
Мярка 1.3.2. Развитие на партньорства със съседни общини в област Хасково на основана
на богатото културно-историческо наследство и развитието на винен туризъм в региона
Мярка 1.3.3. Създаване на трансгранични туристически продукти

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДЛАГАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА
Приоритет 1: Подобряване достъпа до туристическата и културна инфраструктура
 Мярка 2.1.1. Развитие на инфраструктурата, подобряване на достъпността до значимия
археологически обект - местността „Глухите камъни“
 Мярка 2.1.2. Изграждане на паркинг до местността „Глухите камъни“
 Мярка 2.1.3. Поставяне на указателни табели, единна маркировка и система за
представяне на допълнителна информация посредством QR код до местността „Глухите
камъни“
 Мярка 2.1.4. Развитие на инфраструктурата, подобряване на достъпността до други
избрани дестинации
 Мярка 2.1.5. Поставяне на указателни табели, единна маркировка и система за
представяне на допълнителна информация посредством QR код до други туристически
обекти
 Мярка 2.1.6. Осигуряване на условия за достъп на хора в неравностойно положение в
културно –историческите обекти с туристически потенциал
 Мярка 2.1.7. Реставрация, консервация и експониране на обекти на недвижимото културно
наследство
 Мярка 2.1.8. Подобряване на качеството на съществуващите туристически продукт/и
Приоритет 2: Виртуално експониране и интерпретация на културното наследство
 Мярка 2.2.1. Дигитализация на движимо и недвижимо културно-историческо наследство
 Мярка 2.2.2. Създаване интерактивен посетителски център

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ В
КОНКУРЕНТНИ РЕГИОНАЛНИ ПРОДУКТИ
Приоритет 1. Популяризиране на община Любимец като туристическа дестинация

 Мярка 3.1.1. Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на туристически
продукти, маршрути, обекти на територията на община Любимец
 Мярка 3.1.2. Провеждане на проучвания за оценка на резултатите от маркетирането на
дестинацията
 Мярка 3.1.3. Популяризиране на интернет страницата на общината туристическите ресурси
 Мярка 3.1.4. Поддържане на активна реклама и маркетинг в социалните мрежи
 Мярка 3.1.5. Създаване капацитет за по-добро представяне туристическите дестинации на
общината пред външни публики
 Мярка 3.1.6. Подобряване комуникацията и представянето на дестинациите вътре в
общината чрез синхронизиране комуникационните и рекламни дейности на
заинтересованите страни
 Мярка 3.1.7. Подобряване на представянето на продукта на местния туризъм на български
и международни туристически изложения и борси
 Мярка 3.1.8. Осъществяване на рекламно-информационни кампании
 Мярка 3.1.9. Обмен на добри практики със съседни общини
Приоритет 2: Повишаване на конкурентоспособността на туристическата индустрия в общината
 Мярка 3.2.1. Насърчаване разширяване базата за настаняване в села с туристически
потенциал
 Мярка 3.2.2. Предоставяне актуализирана информация на интернет-страницата на
общината относно местата за настаняване
 Мярка 3.2.3. Подобряване на информационната осигуреност на туристическия бизнес
 Мярка 3.2.4. Подобряване на индивидуалното фирмено представяне и реклама,
включително предоставяне на подкрепа на МСП от общината, за участие в международни
събития и изложения
 Мярка 3.2.5. Насърчаване на партньорствата и сдружаването между фирмите в
туристическия сектор
 Мярка 3.2.6. Насърчаване на инвестициите в туризма и осигуряване на достъп до
финансиране
 Мярка 3.2.7. Формирани зони за отдих около язовирите и микроязовирите
Приоритет 3: Развитие на туристическите продукти в община Любимец чрез интегриране в
регионални туристически продукти и маршрути
 Мярка 3.3.1. Свързване териториалния културен маршрут от „Европа към Турция и Гърция“
с туристическият маршрут от гр. Асеновград до с. Мезек
 Мярка 3.3.2. Свързване към териториалния културен маршрут: по долината на реката в
Бакър дере край с. Йерусалимово - късно античната и средновековна крепост в м. Хисаря
(или Асаря) - по римския път (Виа Диагоналис) към с. Георги Добрево и с. Момково
Приоритет 4: Утвърждаване община Любимец като активна дестинация в туристически район Тракия
 Мярка 3.4.1. Информационна подкрепа за развитието на Организацията за управление на
туристическия регион (ОУТР)

 Мярка 3.4.2. Проактивно взаимодействие с членовете на организацията
Приоритет 5. Развитие на туристическия район, като дестинация със собствена марка
 Мярка 3.5.1. Участие в популяризация на Тракийски туристически район на национално и
международно ниво
Голяма част от конкретните дейности в програма за реализация са част от програмата за
реализация на ПИРО, по конкретно Приоритет 1 – Нови инвестиции за икономически растеж, в
който развитието на културно-познавателния туризъм е изведено като приоритетна
интервенция развитието на община Любимец през следващия програмен период.
Мониторинг и контрол на програмата
Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от цялостния процес
на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове
и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при
реализацията на мерките, а при необходимост - извършване на актуализация. Програмата се
актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия. Кметът на общината
информира общинския съвет за изпълнението на програмата. Наблюдението на изпълнението на
Програма за развитие на туризма в община Любимец за периода 2021-2030 г. е процес на системно
събиране и анализ на информация, относно хода на изпълнение на включените в програмата цели,
приоритети и мерки. За посочените мерки и постигнати резултати ще се събира необходимата
информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към всяка
мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите.
Наблюдението на изпълнението на програмата включва няколко важни аспекта. Кметът на
общината организира наблюдението на изпълнението на Програма за развитие на туризма в
община Любимец за периода 2021-2030 г. Той определя звеното в структурата на общинската
администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на
включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на
програмата.
Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на напредъка на
изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен
формат е от съществено значение за проследяване на напредъка към постигане на целите и
осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. С оглед на това, че за някои мерки ще се
налага измерване на информираността, развитието на социалните нагласи и участието на
населението и бизнеса при изпълнение на мерките, целесъобразно е общината да провежда
проучвания или анкетни допитвания. Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва
да са съобразени с нормативно изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на
ефективност и ефикасност на процеса.
На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на програмата включва
действия, които осигуряват необходимата информация за междинни оценки и окончателна оценка

на степента на изпълнение на целите, както и механизъм за анализ на причините за евентуални
проблеми при изпълнението им и за актуализация при необходимост. Като административен
подход следва кметът на общината да издаде заповед, в която подробно да са описани
отговорностите на всички структурни звена в общината за набиране на съответната информация със
съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на Отчет пред общинския съвет за
изпълнението на Програма за развитие на туризма в община Свиленград за периода 2021-2030 г.
Орган за контрол по изпълнение на програмата е Общинският съвет.

VIII. Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени
1. Изменение на климата и последиците от него
Настоящото изменение на климата на планетата променя света. През последните две десетилетия
бяха регистрирани 18-те най-топли години, откакто съществуват измервания, и екстремни
метеорологични явления като горски пожари, големи горещини и наводнения, които зачестяват все
повече в Европа и на други места.
Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще надхвърли
до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века може дори да
достигне 5°C.
Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително въздействие
върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и до последваща
загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични
явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще възпрепятстват
способността на страните да произвеждат храни.
Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. ЕС е една
от организациите, подписали Парижкото споразумение, целта на което е да се ограничи глобалното
затопляне значително под 2°C и да се положат усилия за ограничаването му до 1,5°C.
Фигура 31: Потенциално влияние на промените на климата;

Държавите от ЕС одобриха целта до 2050 г. да бъде постигната неутралност по отношение на
климата в съответствие с Парижкото споразумение. Постигането на тази цел ще изисква
трансформация на обществото и икономиката на Европа, която ще трябва да бъде икономически
ефективна и справедлива, а така също и социално балансирана.
Всичко това очертава централното място, което ще заема в предстоящите години темата за
изменението на климата, смекчаване на негативните последици и адаптацията към тези изменения.
Доколкото това изменение дава пряко и непосредствено отражение, както в икономическия и
социален живот на хората, така и върху човешкото здраве и качеството на живот, следва да се
постигне синергия и интегриран подход при очертаването на планове и политики, като те бъдат
съобразявани с основно набелязаните цели за ограничаване на негативните последици от
климатичните промени. Основните инвестиционни насоки на ЕС относно финансирането по линия
на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. за България по Цел на политиката 2:
Нисковъглеродна и по-зелена Европа(чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини
инвестиции, кръгова икономика, адаптиране към изменението на климата и превенция на риска),
са във връзка с набелязани нужди от инвестиции с висок приоритет с цел насърчаване на мерките
за енергийна ефективност, подобряване на ефективността на ресурсите и управлението на
отпадъците и насърчаване на прехода към кръгова икономика. И по-специално:
 подкрепяне на мерките за енергийна ефективност, насочени предимно към намаляване на
замърсяването на въздуха;

 подобряване на енергийната ефективност в промишлените малки и средни предприятия,
включително техните помещения, инсталации и процеси;
 подобряване на енергийната ефективност на сградите - с основен акцент върху
обществените сгради;
 преминаване към най-високите стъпала на йерархията на управление на отпадъците,
включително инфраструктурата: предотвратяване на генерирането на отпадъци, повторно
използване и рециклиране на отпадъците и разширяване на системата за разделно
събиране на отпадъци;
 повишаване на ефективността на ресурсите и насърчаване на кръговата икономика,
включително разработване на алтернативи на суровините и използване на рециклираните
материали като суровини;
 подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на
отпадъците и потоците от материали;
 повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с
устойчивото потребление, както и относно съпътстващите ги мерки с акцент върху
икономическите инструменти.
Без политики за допълнително намаляване на емисиите средната температура в световен мащаб
се очаква да се увеличи между 1,1°C и 6,4°C в течение на този век. Човешките дейности като
използването на изкопаеми горива, обезлесяването и селското стопанство водят до емисии на
въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O) и флуор въглеводороди. Тези
парникови газове улавят топлината, която се излъчва от земната повърхност, и ѝ пречат да се
освободи в космическото пространство, като причиняват по този начин „глобално затопляне”.
Глобалното затопляне доведе и ще продължава да води до повече екстремни метеорологични
явления (като наводнения, суша, обилни валежи и горещи вълни), горски пожари, недостиг на
водни ресурси, изчезване на ледници и покачване на морското равнище, промени в структурата на
разпространение и дори изчезване на фауна и флора, болести и вредители по растенията, недостиг
на храна и питейна вода и миграция на хора, бягащи от тези опасности. Науката показва, че
рисковете от необратима и катастрофална промяна силно ще се увеличат, ако глобалното затопляне
се повиши с повече от 2°C или дори с 1,5°C в сравнение с нивата преди индустриализацията.
Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и нескъпоструващи мерки
(опазване на водните ресурси, сеитбооборот, използване на устойчиви на суша сортове,
обществено планиране и повишаване на информираността на обществеността) до скъпоструващи
мерки за защита и преместване (увеличаване на височината на диги, преместване на пристанища,
промишлени центрове и хора далеч от ниско разположени крайбрежни зони и алувиални долини).
Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата има за цел Европа да стане поустойчива на климатичните изменения. Тя насърчава по-добра координация и по-голям обмен на
информация между държавите членки и способства за интегриране на мерките за адаптиране във
всички съответни политики на ЕС.

Усилия на ЕС за борба с изменението на климата
Чрез своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., която представлява също така
неговите ангажименти по Парижкото споразумение, ЕС се ангажира със следните цели, които да
бъдат постигнати до 2030 г.
 Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение с 1990 г.;
 Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%;
 Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% от брутното
крайно потребление на енергия в ЕС;
 Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност между
държавите членки
България в контекста на европейската политика по предотвратяване изменение на климата и
адаптация към промените в климата:
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 (НПРБ)
НПРБ е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните
програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички
сектори на държавното управление, като основна ос на развитие е посочена „Зелена и устойчива
България“.
В рамките на тази ос са определени три национални приоритета:
 Кръгова и нисковъглеродна икономика
 Чист въздух и биоразнообразие
 Устойчиво селско стопанство
ИНТЕГРИРАН НАЦИОНАЛЕН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА
С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и изпълнение на стратегията на
Енергийния съюз, Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на околната среда
и водите изготвиха Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата - в
съответствие с изискванията на Регламент(ЕС) 2018/19999.
Към 2015 г. повече от 74% от емисиите парникови газове са от енергийния сектор, трансформацията
на този сектор има ключова роля за намалението на ПГ като цяло. Значителен принос за
намаляването на емисиите на парникови газове имат мерките, водещи до увеличаване на ЕЕ в
производството на енергия, промишлеността и домакинствата, ВЕИ в производството на енергия и
ВЕИ в транспорта, както и промените, предвидени във вътрешния енергиен пазар.
Резултатите от моделирането показват, че нивата на парникови газове в енергийния сектор
намаляват с около 19% до 2030 г. в сравнение с базовата година за моделиране - 2015 г. Това може
да се обясни със значителния спад в производството на първична енергия от твърди горива,

запазващата се роля на производството на първична енергия от ядрено гориво, използването на
природен газ и увеличаване на възобновяемите енергийни източници (като слънчева енергия,
вятърна енергия и биомаса), съчетани с повишена енергийна ефективност в жилищния,
промишления и енергийния сектор.
Очакваният принос на България за постигане на целите на Европейския съюз до 2030 г. е обобщен
в таблицата по-долу:
Таблица 20 Цели на България до 2030 във връзка с климата
Възобновяеми енергийни източници
Национална цел за дял на енергия от ВИ в
брутното крайно потребление на енергия до
2030 г.

27.09%

ВИ -Е

30.33%

ВИ –транспорт

14.20%

Енергийна ефективност
Намаляване на първичното енергийно
потребление в сравнение с базовата прогноза
PRIMES 2007

27.89%

Намаляване на крайното енергийно
потребление в сравнение с базовата прогноза
PRIMES 2007

31.67%

Първично потребление на енергия

17466 ktoe

Крайно потребление на енергия

10 318 ktoe

Национална цел за намаляване на емисиите на
ПГ до 2030 г. спрямо 2005 г. за секторите извън
ЕСТЕ (сграден фонд, селско стопанство,
отпадъци и транспорт), съгласно Регламент (ЕС)
№ 2018/842 за задължителните годишни
намаления на емисиите на парникови газове за
държавите членки през периода 2021-2030 г.

0%

Национална цел в сектор Земеползване,
промените в земеползването и горското
стопанство, съгласно Регламент (ЕС) №
2018/841 за включването на емисиите и
поглъщанията на парникови газове от
земеползването, промените в земеползването
и горското стопанство в рамката в областта на
климата и енергетиката до 2030 г.

за периодите 2021—2025 г. и 2026—2030 г.
емисиите на ПГ да не надхвърлят поглъщанията,
изчислени като сбора на общите емисии и на
общите поглъщания на нейна територия общо
във всички отчетни категории площи (№-debit
commitment)

Ниво на междусистемна електроенергийна
свързаност

15%

Сектор „Транспорт“
Основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор Транспорт
са:
 Насърчаване на производството и потреблението на електрически и други екологични
превозни средства;
 Ускорено разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически и хибридни
автомобили;
 Насърчаване на научноизследователски и развойни дейности, свързани с екологични
превозни средства;
 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет на
заинтересованите страни по отношение на развитието на устойчивата мобилност.
 поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;
Мерките в транспортния сектор с непосредствено действие са, както следва:
 Рехабилитация и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура за осигуряване
на оптимална скорост и оптимални режими на управление на автомобилните двигатели;
 Въвеждане на интелигентни транспортни системи по националната и градската пътна
мрежа;
 Увеличаване дела на обществения електрически транспорт - железопътен, тролейбусен,
трамваен, метро;
 Разработване и изграждане на интермодални терминали за комбиниран транспорт;
 Увеличаване на дела на биогоривата.
 Интелигентните транспортни системи (ИТС) обхващат широка гама от технически решения,
предназначени да подобрят транспорта, като подобрят мобилността и повишат
безопасността на движението по пътищата. Телематиката (комбинация от телекомуникации
и информатика) използва усъвършенствани технологии, за да отговори на нуждите на
транспорта. Интелигентните транспортни системи и телематичните решения спомагат за
подобряване на безопасността по пътищата, насърчават ефективността на използваната

съществуваща инфраструктура и допринасят за намаляване на замърсяването на околната
среда чрез контролиране на трафика и управление на обема на трафика;
 Интелигентните транспортни системи в градските условия могат да включват интегрирано
управление на таксите за обществен транспорт, засилено управление на
взаимоотношенията с клиентите, прогнози за трафика, подобрено управление на трафика,
информация за пътниците и събиране на пътни такси.
Сектор „Индустрия“
Мерките в индустриалния сектор са насочени към:
По-висока енергийна ефективност в промишлеността и намаляване на топлинните загуби;
 Увеличаване използването на природен газ в промишлеността чрез нова газова
инфраструктура;
 Използване на алтернативни горива;
 Създаване на технологичен парк - въвеждане на стимули за насърчаване на частния сектор
да инвестира в научноизследователска и развойна дейност и иновации на широко
използвани производствени методи, насочени към оптимална ефективност на ресурсите;
 Насърчаване на обмена на добри практики между предприятията по отношение на
ефективното използване на суровините в производството;
 Системи за мониторинг за използване на енергия в промишлеността;
 Одити за енергийна ефективност и изпълнение на предписаните мерки.
 Освен Европейската схема за търговия с емисии, така и европейското законодателство
относно промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването), намаляване на флуорираните парникови газове и контролиране на
веществата, които разрушават озоновия слой, също допринасят за намаляване на емисиите
на ПГ и вредни вещества във въздуха.
Сектор „Селско стопанство“
 Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) регламентира държавната
подкрепа за земеделските производители по отношение на изпълнението на мерките,
включени в Националния план за развитие на земеделието и селските райони. Помощта се
предоставя на земеделски производители, които оперират и са регистрирани в райони в
неравностойно положение или в райони, обхванати от мрежата "Натура 2000".
 ЗПЗП регламентира някои от дейностите, чрез които могат да бъдат приложени мерките,
предвидени за селското стопанство, както и дейностите, свързани с производството на
биогорива.
 ЗПЗП е законът, който регламентира основния финансов механизъм за управление на
селскостопанските дейности. Повечето от предложенията за въвеждане на добри практики
и иновативни решения могат да бъдат приложени чрез финансовите механизми,
регулирани от ЗПЗП.








Законът за защита на земеделските земи позволява промяна на предназначението на
земеделската земя само в определени специфични случаи.
Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи е забранено.
Потребителите на земеделска земя са отговорни за изгарянето на стърнища и други
растителни отпадъци на земеделската земя и трябва да участват в тяхното гасене.
Собствениците и ползвателите на земеделска земя имат право на данъчни и кредитни
преференции при изпълнение на задължителното ограничаване на използването на
земеделските земи, както и при изпълнение на проекти за възстановяване и подобряване
на плодородието на земеделските земи.
Едно от основните предизвикателства, пред които е изправена ОСП, е намирането на
решение на все по-влошените производствени условия в селското стопанство поради
изменението на климата и необходимостта земеделските стопани да намалят своя дял от
парниковите газове, да играят активна роля за смекчаване на изменението на климата и за
предоставяне на енергия от възобновяеми източници.

Въз основа на анализа на основните източници на емисии в селското стопанство се определят
следните две основни цели:
 Намаляване и/или оптимизиране на емисиите от селскостопанския сектор;
 Повишаване осведомеността и познанията както на фермерите, така и на администрацията
по отношение на действията и въздействието им върху изменението на климата.
До тези основни цели се отнасят следните приоритети:
 Намаляване на емисиите от земеделска земя;
 Намаляване на емисиите на метан от биологичната ферментация в животновъдството;
 Подобряване управлението на оборския тор;
 Оптимизиране на използването на растителни остатъци в селското стопанство;
 Подобряване на управлението на оризовите полета и технологиите за производство на
ориз;
 Подобряване на познанията на земеделските стопани и администрацията по отношение на
намаляването на емисиите от сектора на селското стопанство.
Мерките, предвидени в Третия национален план за действие за изменение на климата, които са
предвидени да продължат до 2030 г., и Националната програма за контрол на замърсяването на
въздуха 2020-2030 г., включват:
Стимулиране използването на подходящи сеитбообороти, особено с азотфиксиращи култури;
Управление на деградирали земеделски земи чрез:
 биологична рекултивация с типични за региона тревни видове и прилагане на мерки за
контрол на ерозията и методи за обработка на почвата;
 въвеждане на технологии за напояване и спестяване на вода и енергия, насърчаване на
екстензивното земеделие;











мерки за намаляване на метановите емисии от биологичната ферментация в
животновъдството;
подобряване на управлението и използването на оборския тор;
въвеждане на нисковъглеродни практики за обработка на оборски тор, напр. компостиране,
превръщане на оборския тор в биогаз при анаеробни условия;
подобряване на осведомеността и знанията на земеделските производители относно
възможната употреба на растителни остатъци и заплахите, породени от изгарянето на
стърнища;
прилагане на Правила за добра селскостопанска практика за контрол на емисиите на
амоняк, изпускани във въздуха от селскостопански източници, въз основа на Рамковия
кодекс на ИКЕ на ООН за добра селскостопанска практика за намаляване на емисиите на
амоняк:
добри практики за прилагане на торове/оборски тор с ниски емисии и засилване на
прилагането на Директивата за нитратите);
добри практики за управление на животински тор.

Сектор „Управление на отпадъците“
Мерките от Третия национален план за действие за изменение на климата 2013 -2020 г., които се
предвиждат да бъдат продължени и надградени до 2030 г.
 Продължаване и увеличаване на разделното събиране на „зелени“ отпадъци в общините;
 Улавяне и изгаряне на биогаз във всички нови и съществуващи регионални депа;
 Улавяне и изгаряне на биогаз в стари общински депа за затваряне;
 Оценка на енергийния потенциал на биогаза от депата, които се планират да бъдат
затворени;
 Въвеждане на анаеробна стабилизация на утайки с улавяне и изгаряне на биогаз в нови
инсталации и инсталации в процес на реконструкция в населени места с над 20000
еквивалента на населението;
 Изграждане на общински съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци, с
производство на енергия и компост;
 Въвеждане на диференцирани такси за генерираните отпадъци.
Основните цели в сектора са изложени подробно в Националния план за управление на отпадъците
2014-2020 г., както и в подробните програми и мерки за постигане на целите. Предвижда се планът
и конкретните програми да бъдат актуализирани, а изпълнението на ключовите цели да бъде
продължено и засилено в периода 2021-2030 г.
Основните цели предвиждат значително увеличение процента на отпадъците за оползотворяване
и рециклиране през годините, използване на значителния потенциал в България за подобряване на
предотвратяването и управлението на отпадъците.
Предполага се, че изпълнението на следните програми от мерки ще продължи като част от
изпълнението на националния план:








Национална програма за предотвратяване на отпадъците;
Програма за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
битови отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло;
Програма за постигане на целите за биоразградими отпадъци;
Програма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово
разпространени отпадъци;
Програма за подобряване на йерархията на управление на други потоци от отпадъци и
намаляване на риска за околната среда от депата.
Изпълнение на количествените цели за разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци.

Целта е да се намалят депата на биоразградими отпадъци и да се ограничи количеството на
депонираните биоразградими битови отпадъци, като е предвидено да бъдат разширени и
модернизирани.
Сектор „Енергетика“
Поради големия обем от мерки и политики в областта на използване на енергия от ВЕИ и енергийна
ефективност , тези две направления от сектор „Енергетика“, ще бъдат разгледани самостоятелно.
Други мерки: Мерки по Трети национален план за действие за изменение на климата (2013-2020 г.)
-удължени до 2030 г.:








Реконструкция на когенерационни инсталации и котли за централно отопление с турбини
на природен газ;
Намаляване на загубите от разпределителните и преносните мрежи;
Намаляване на загубите в топлопреносните мрежи;
Заместване на горивата -от въглища на природен газ;
Увеличаване на високоефективното комбинирано производство;
Увеличаване на дела на отоплението и охлаждането въз основа на възобновяеми енергийни
източници;
Подобряване на ефективността на производството в съществуващите въглищни
електроцентрали.

Обобщени политики и мерки за битовия и обществен сектор:
 Газоснабдяване на домакинствата;
 Монтаж на слънчеви колектори;
 Изпълнение на мерките в Националната програма за ускорена газификация (НПУГ) в
България;
 Обновяване (саниране) до определения годишен процент на обществените и държавни
сгради (с обща площ над 250 квадратни метра) след влизането в сила на Директивата за
енергийна ефективност;








Въвеждане на задължителна схема за енергийна ефективност (намаляване на
потреблението на гориво и енергия в консумацията на крайно потребление на енергия);
Ускоряване на датата, на която да влезе в сила Регламентът за екодизайна 2015/1185 и
въвеждане на задължително, ускорено прекратяване на традиционните замърсяващи
отоплителни уреди (печки) в съответствие с Националната програма за контрол на
замърсяването на въздуха 2020-2030 г.;
Въвеждане на стандарт за качество на горивата за въглища (в национален мащаб),
сурогатни мерки за намаляване на съдържанието на влага в дърва за огрев, използвани в
общини, които не отговарят на критериите за качество на въздуха PM10 и, евентуално, на
максимален стандарт на съдържание на влага за дърва за огрев, в съответствие с
Националния контрол на замърсяването на въздуха Програма 2020-2030 г.;
Домакинствата, засегнати от задължителното прекратяване на традиционните печки за
преминаване към отопление с природен газ (повторно свързване и нови връзки),
централно отопление (повторно свързване и нови връзки) или отоплителни уреди,
отговарящи на екодизайна), в съответствие с Националната програма за контрол на
замърсяването на въздуха 2020-2030 г.

Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“
 Закон за горите. Горските дейности са обект на планиране. Планирането на горите се
осъществява на три нива и включва Национална стратегия за развитие на горите и
стратегически план за развитие на горите, областни планове за развитие на горските
територии и горските планове и програми. Плановете и програмите за управление на
горите определят допустимото ниво на използване на горските ресурси и насоките за
постигане на целите за управление на горите за период от 10 години. ЗГ забранява
намаляването на общия процент на горската земя в страната. Промяната на използването
на земята в горските територии е възможна само в определени конкретни случаи.
 Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 20132020 г. Стратегическият документ отразява европейските и национални политики и
стратегически документи, свързани с горите и горското стопанство в България.
Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. (СПРГС) Този план залага следните
оперативни цели:
 Оперативна цел 1: „Увеличаване на горската площ, дървесните запаси и запасите от
въглерод в горските територии“;
 Оперативна цел 2: „Подобряване на управлението и използването на горите“;
 Оперативна цел 3: „Повишаване ефективността на предотвратяването и борбата с горските
пожари и незаконните дейности в горите“;
 Оперативна цел 4: „Увеличаване на устойчивостта и адаптивността на горските екосистеми
към изменението на климата.

2. Мерки за предотвратяване изменението на климата, приложими в община Любимец

С оглед на значителния обем от приложими нормативни актове на вътрешното и общностно право и богат инструментариум от мерки за
постигане на поставените цели на ЕС в областта на ПИК, към настоящия документ са разработени набор от приоритетни, ефективни и
реалистични мерки за ПИК, приложими на ниво Община. Същите са базирани на глобалните и европейски тенденции, но отчитат
финансовия ресурс и капацитет в общините, поради което са концентрирани към основен набор от мерки, които, предприети в
краткосрочен порядък, ще окажат своето положително въздействие върху климата и околната среда.
Местните власти имат ключова роля в насърчаването на хората да се адаптират към изменението на климата. Държавите членки на ЕС,
региони, общини и общности биха могли да преодолеят информационната празнина чрез обмен на знания и най-добри практики относно
мерките за адаптация.

Таблица 21. Мерки за реализация в община Любимец за периода 2021-2027 година.

Мерки
Очакван резултат
 Енергийни обследвания и сертифициране на сгради -  Подобряване комфорта на обитаване в обществените сгради и
общинска собственост;
постигане на нормативно определените параметри на средата за
отопление и осветление;
 Реконструкция и обновяване на съществуващата общинска  Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на
социална, културна, образователна и административна
постигнатите икономии на енергия от изпълнените
инфраструктура и въвеждане на пакети от енергоспестяващи
енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за
мерки;
предходни периоди;
 Подобряване на системите за контрол и мониторинг на  Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и
потреблението на енергия от сградния фонд – общинска
на инсталации и съоръжения;
собственост;
 Периодични проверки за ефективността на работата на  Намаляване на въглеродните емисии от публичната
енергийните котли и климатични инсталации
инфраструктура.





















Изготвяне и изпълнение на проект за ремонт на 
съществуващото и изграждане на ново енергийно ефективно
улично осветление във всички населени места на общината;
Разработване на ефективни системи за поддържане и 
експлоатация на уличното осветление, включително и с
участието на гражданите.

Изготвяне и изпълнение на проект за ремонт на 
съществуващото и изграждане на ново енергийно ефективно
улично осветление;
Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично 
осветление в проблемни жилищни райони и участъци;
Обновяване на автобусния парк на обществения транспорт;

Подобряване на съществуващата транспортна инфраструктура;
Изграждане на система от велосипедни маршрути и велоалеи,
свързваща основни градски зони и обществено значими
пространства;
Оптимизиране на системата за паркиране;
Използване на алтернативни горива - биодизел, биоетанол;
Съгласуване на оптимални маршрути и контрол за спазване на
договорите с фирмите за обществен транспорт
Монтиране на слънчеви колектори за осигуряване на битово
горещо водоснабдяване в обекта;
Монтиране на фотоволтаични панели на покриви и фасади на
сгради – общинска собственост, за производство на
електроенергия за собствени нужди (off-grid system);
Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно
улично осветление.
Разработване на механизми за публично-частно партньорство
за изграждане и за използване на BE на територията на
общината










Подобряване на качеството и ефективността на уличното
осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните
норми;
Подобряване на безопасността и физическите характеристики на
градската среда;
Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от уличното
осветление
Подобряване на качеството и ефективността на уличното
осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните
норми;
Намаляване на бюджетните разходи за електроенергия за
улично осветление;
Подобряване на качеството на транспортното обслужване в
общината;
Намаляване броя на пътуванията с лични превозни средства;
Създаване на условия за безконфликтно придвижване на
автомобилисти, велосипедисти и пешеходци.

Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден
фонд и подобрен топлинен комфорт на обитаване;
Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
Общината;
Намаляване разходите за енергия за отопление и осветление в
публичния сектор;
Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от публичния
сектор
















Монтиране на слънчеви колектори за осигуряване на битово
горещо водоснабдяване в обекта;
Монтиране на фотоволтаични панели на покриви и фасади на
сгради – общинска собственост, за производство на
електроенергия за собствени нужди (off-grid system);
Създаване на база данни и система за отчитане, анализ и
контрол на енергопотреблението на територията на общината;
Организиране и провеждане на информационни кампании
относно ефективното отопление и класовете енергийни уреди
Разпространение на информация за възможности за
намаляване количеството на отпадъците;
Обособяване на структурно звено за координация, планиране,
реализация и мониторинг на устойчиви енергийни политики на
местно ниво;
Организиране на лекции относно измененията в климата,
очакваните отражения върху живота и икономическите
дейности, международните инициативи, програми и
задължения, факторите, които причиняват;
Курсове за повишаване на местните умения и възможности за
устойчиво енергийно развитие;
Създаване на информационна система за потенциални
източници на финансиране - структурни фондове,
международни и национални Програми;
Установяване на информационен телефон за съвети върху
енергоефективно поведение на потребителите, рационално
използване на енергията, предпочитани източници и
енергоносители;











Извършване на обследвания за енергийна ефективност на 
жилищните сгради на територията на общината;



Въвеждане на пакети от мерки за енергийна ефективност в 
жилищните сгради на територията на общината, приоритетно
на многофамилните жилищни сгради;

Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден
фонд и подобрен топлинен комфорт на обитаване;
Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
Общината;
Структуриране на информация за енергийната ефективност във
формат, удобен и достъпен за потребителите;
Намаляване разходите за енергия за отопление и осветление в
публичния сектор;
Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от публичния
сектор. ;
Постигане на устойчив прогрес в областта на прилагане на
енергийната ефективност

Подобрени енергийни характеристики на жилищния сграден
фонд и подобрен топлинен комфорт на обитаване; План за
действие за устойчиво енергийно развитие на общината
Намаляване на годишните финансови разходи за енергия на
домакинствата;



Разработване и прилагане на местни финансови механизми в 
подкрепа на въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради;




Въвеждане на пакети от мерки за енергийна ефективност в 
жилищните сгради на територията на общината, приоритетно
на многофамилните жилищни сгради;
Организиране и провеждане на информационни кампании, 
основани на принципа на социалния маркетинг;














Изграждане на партньорства с местни и регионални структури 
на гражданското общество, медиите и бизнеса за провеждане
на съвместни инициативи за популяризиране на мерки за
енергийна ефективност в бита;
Разработване и въвеждане на програма за обучение в 
училищна и извънучилищна среда.
Организиране и провеждане на информационни кампании, 
основани на принципа на социалния маркетинг;
Изграждане на партньорства с местни и регионални структури 
на гражданското общество, медиите и бизнеса за провеждане
на съвместни инициативи за популяризиране на мерки за
енергийна ефективност в бита;
Организиране и провеждане на информационни кампании, 
които да популяризират използването на енергия от
възобновяеми източници в частни жилищни сгради –
природен газ, биомаса, енергия от слънцето – слънчеви
колектори и фотоволтаични инсталации;
Създаване на консултативен механизъм за техническа помощ 
за реализиране на проекти за оползотворяване потенциала от
ВЕИ;

Удължен живот на енергийно обновените сгради и на техните
инсталации и съоръжения;
Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от частния
жилищен сектор;
Намаляване на годишните финансови разходи за енергия на
домакинствата;
Повишено ниво на информираност и изградена положителна
нагласа сред обществеността за енергийно ефективно
поведение;
Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в бита;

Намаляване потреблението на енергия и респективно емисиите
на парникови газове.
Повишено ниво на информираност и изградена положителна
нагласа сред обществеността за енергийно ефективно
поведение;
Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в бита;

Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на
инвестиции в производството на енергия от възобновяеми
източници;

Намаляване разходите за енергия на домакинствата и
редуциране на въглеродните емисии в резултат на въведени ВЕИ
системи в жилищните сгради.

















Организиране и провеждане на информационни кампании,
които да популяризират използването на енергия от
възобновяеми източници в частни жилищни сгради –
природен газ, биомаса, енергия от слънцето – слънчеви
колектори и фотоволтаични инсталации;
Разработване и прилагане на ефективни информационни
модели за популяризиране на европейското, национално и
местно законодателство в областта на възобновяемите
енергийни източници.
Актуализация на общинската транспортна схема и пътната
маркировка;
Разпространение на информация за автомобили, използващи
алтернативни горива, чрез курсове и работни срещи
Монтиране на зарядна станция за електромобили
Използване на високоефективни системи за отопление на
биомаса в малки и средни предприятия;
Изграждане на партньорства за разработване и прилагане
система от услуги за консултиране на малки и средни
предприятия за въвеждане на пакети от енергийно ефективни
мерки и оползотворяване на енергия от възобновяеми
източници;
Използване на високоефективни системи за отопление на
биомаса в малки и средни предприятия;
Разработване на механизми за публично-частно партньорство
за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на общината;
Организиране на информационни кампании, конференции,
бизнес закуски, семинари и други срещи, предназначени за
представители на бизнеса в общината;
Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса
за използване на енергия от възобновяеми източници чрез
напр.
данъчни
преференции,
специализирано
административно обслужване и други стимули;



Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на
инвестиции в производството на енергия от възобновяеми
източници;



Намаляване на времето за шофиране до определена крайна
точка;
Повишаване информираността на гражданите за новите
екологичносъобразни технологии в областта на транспорта.






Създадена подходяща информационна и подкрепяща среда за
стимулиране на инвестиции в зелена икономика на местно ниво;
Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за
въвеждане на енергийно ефективни мерки и изграждане на ВЕИ
системи.



Създадена подходяща информационна и подкрепяща среда за
стимулиране на инвестиции в зелена икономика на местно ниво;



Повишено ниво на информираност и изградена положителна
нагласа сред бизнеса за интелигентно енергийно поведение;



Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в промишлеността;




















Създаване на енергийна информационна база за
инсталираните енергийни мощности от възобновяеми
източници на територията на общината;
Организиране на информационни кампании, конференции,
бизнес закуски, семинари и други срещи, предназначени за
представители на бизнеса в общината;
Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса
за използване на енергия от възобновяеми източници чрез
напр.
данъчни
преференции,
специализирано
административно обслужване и други стимули;
Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в
местната администрация от ресорните звена, ангажирани с
планирането, изпълнението и контрола на капиталовите
инвестиции и политиките по териториално развитие;
Обособяване на структурно звено в общинската
администрация,
което
поема
отговорността
за
координирането на цялостния процес на планиране,
реализация и мониторинг на устойчиви енергийни политики на
местно ниво;
Усъвършенстване на системата за отчитане, контрол и анализ
на енергопотреблението на територията на общината;
Създаване на международни партньорства, подготовка и
изпълнение на партньорски проекти в областта на енергийната
ефективност.
Възлагане изготвянето на проучвания за потенциала на
територията на общината по отношение наличието и
използваемостта на енергия от възобновяеми източници;
Разработване на енергиен баланс на общината на основата на
установения потенциал на енергия от възобновяеми
източници;
Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта
на енергийната ефективност и ВЕИ;



Установяване на трайни публично-частни партньорства на
регионално ниво.



Повишено ниво на информираност и изградена положителна
нагласа сред бизнеса за интелигентно енергийно поведение;



Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в промишлеността;



Повишено ниво на информираност и изградена култура за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската
администрация;



Повишен капацитет на общината за планиране, реализация и
мониторинг на местни политики за устойчиво енергийно
развитие;



Създадени предпоставки за оползотворяване на потенциала на
ВЕИ;
Енергиен баланс, съставен на основата на потенциала на ВЕИ на
територията на общината и на стратегическата цел за постигане
на енергийна независимост;





Идентифицирани финансови източници и инструменти за
финансиране на проектите и дейностите от енергийната
стратегия на общината;





















Проучване на алтернативни възможности за финансиране на 
енергийни проекти.
Затваряне на нерегламентирани сметища;

Ефективно третиране на отпадъците - сепариране и
преработка, инвестиране в екоиновации и публично-частни
партньорства за реализирането им;
Определяне на минимални стандарти за разделно събиране,
за да се гарантира висока степен на улавяне на годните за
рециклиране отпадъци;
Въвеждане на относими икономически инструменти,
например принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“;
Разпространение на информация за възможности за
намаляване количеството на отпадъците;
Разработване и въвеждане на програма за обучение в
училищна и извънучилищна среда;
Курсове, обучения, лекции за повишаване на местните умения
в областта на управление на отпадъците и кръговата
икономика
Подготовка за изпълнение на изискванията на Директива (EC)
2019/904;
Изготвяне на анализ на предстоящите забрани за използване
на определени пластмасови продукти за еднократна употреба
и ефекта върху местната икономика;
Създаване на повече зелени зони;



Създадена Енергийна информационна база на общината
Предотвратяване на незаконното изхвърляне на отпадъци,
включително на замърсяването;
Подобряване и разширяване на разделното събиране на
отпадъци, включително на биоотпадъци;



Обучение и информираност на гражданите в областта на
управление на отпадъците и кръговата икономика;



Повишаване на капацитета и познанията на администрацията и
бизнеса в областта на УО и кръговата икономика;



Информираност за актуалните проблеми по предотвратяване
изменението на климата;
Превантивни действия за подготовка за изпълнение на
предстоящите нормативни забрани;





Подобряване на транспортната ситуация;

Стимулиране на устойчиви и нисковъглеродни форми на

транспортно придвижване;
Изграждане на инсталации за ограничаване на вредните 
емисии от производствата;

Благоприятни условия за всекидневен отдих във всички селищни
части и предпоставки за активен спорт и здравословен начин на
живот;
Подобряване на качеството на атмосферния въздух;
Превенция и намаляване на редица заболявания на дихателната
система;
Изграждане на устойчива, здравословна и екологично чиста
градска среда;






Поставяне на съоръжения за защита от шума по протежението 
на улиците с най-интензивен трафик;
Поетапно изваждане от употреба на отоплителните уреди на 
твърдо гориво;
Ако има такива-извеждане на производства в извънградска
среда- индустриална, промишлена зона;
Контрол на строителството, снабдяването с материали от
тежки машини, изхвърляне на строителните отпадъци на
определените за това места,вкл. разкриване на площадка за
строителни отпадъци, поддържане и почистване на
строителните площадки и прилежаща площ от строителни
отпадъци.

Повишаване на интереса от инвестиции в общината;
Повишаване на интереса за заселване в общината

IX.

Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и начините за
събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на
работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на
информация и публичност. Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното
ефективно функциониране, са част от структурата на ПИРО.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на ефективно
изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и
ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана на
основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в
Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и
оценка. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на
плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. Индикаторите за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите
- Приложение № 3.
За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са
посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността
на събиране на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите,
както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на
плана. При наличие на достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят
и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети.
При разработване и прилагане системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението
на ПИРO се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане
на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021 -2027 г. – Приложение №3а.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на събраната
обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на целите и
приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.
Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по отношение
реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат
абсолютни или относителни. За целите на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за
резултат.

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите те се
отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на
територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват
обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията
на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за
цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано
местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено
измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в
социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това
развитие за общото развитие на региона.
Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от конкретиката на
формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо индикаторите за продукт измерват
напредъка по отношение на приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат - по отношение
на целите. Въпреки това е възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за
продукт, така и индикатор за резултат.
Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. С индикаторите за продукт
се измерват и постигането на мерките, но не е задължително да се формулират за всяка отделна
мярка, дейност или проект - включването на индикатори по отношение на мерките зависи от
конкретната ситуация. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските
наместници, общинската администрация, социалните и икономически партньори, НПО
организации, представителите на гражданското общество в общината.
Индикаторите за наблюдение и резултат са разработени в отделен документ, приложение към
настоящия план и следва да бъдат обществено достъпни наравно с ПИРО.
Виж. Приложение №3 IV

РИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРА

X. Приложения
 Приложение № 1 Програма за реализация на ПИРО на община Любимец за периода 20212027 г.: описание на предвидените мерки и дейности
 Приложение № 1А Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на
община Любимец за периода 2021-2027 г.
 Приложение № 2 Индикативна финансова таблица
 Приложение № 3 Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община
Любимец за периода 2021-2027 г.
 Приложение № 3а Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за
постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г., (Съгласно проекта на
Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027)
 Приложение №4 План за действие при изпълнение на комуникационната стратегия в хода
на реализация на План за интегрирано развитие на община Любимец за периода 2021-2027
година.

