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Общият устройствен план (ОУП) на община Марица е разработен на основание 
Договор от 30 март 2009 година между община Марица, като Възложител и ЕРТА 
КОНСУЛТ ЕООД, като Изпълнител, след спечелен конкурс – търг за концепция на ОУП на 
община Марица, проведен през есента на 2008 година. 
 Общият устройствен план е направен съгласно законодателството на Република 
България, отнасящо се към този вид планове, както и изискванията и директивите на 
Комисията по регионално развитие и планиране на Европейския съюз. 
 Планът е съобразен и разработен и с вижданията, насоките и концепциите на 
„Националната стратегия за регионално развитие”. „Стратегията за развитие на 
област Пловдив за периода 2005 - 2015 година”, „Общински план за развитие на община 
Марица 2005-2015 година”. „Планово задание на община Марица” (от 2002 г.). 
 Освен така посочените документи, планът е направен и в съответствие със 
съвременните достижения на урбанистичната теория, методология и практика, 
повечето от които са научни и практически разработки на авторите на този проект, 
което му придава особена стойност и е гаранция за неговата устойчивост във времето 
и пространството. 
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 Колективът изказва своите искрени благодарности на ръководството на 
общината в лицето на председателя на Общинския съвет – г-н Пламен Петков, на кмета 
на общината – г-н Запрян Дачев, на зам.-кмета – г-н Никола Томов, на всички кметове на 
села и особено на служителите от дирекция „Устройство на територията, екология и 
строителство“ и на нейния директор и главен архитект на общината арх. Огнян 
Георгиев, без чиято помощ и съдействие този план не би бил възможен. 
 Беше голямо изпитание и голямо удоволствие за нас да работим по Общия 
устройствен план на община Марица, защото имахме възможност да приложим своите 
теоретически модели и смятаме, че резултатът е успешен и за двете страни. С 
времето това ще се потвърди. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ  
 Урбанистичната дейност е на около осем хиляди години. Първите ѝ следи са 
открити в средата на шестото хилядолетие преди н.е. във Финикия, в Йерихон, 
Палестина, както и на други места от този ареал. По-късно урбанистичната дейност е 
в основата на държавната политика и практика на „великите речни цивилизации”: от 
средата на четвъртото хилядолетие в ареалите на реките Нил (Египет) и Тигър/Ефрат 
(Шумер); от средата на второто хилядолетие в ареалите на реките Ганг (Индия) и 
Хуанхе (Китай). От средата на първото хилядолетие урбанистичната дейност, с 
посредничеството на Крит, като държавна политика и практика, започва да се прилага и 
в Европа – най-напред в Гърция и после в Рим, а чрез гръцката колонизация и Римската 
експанзия и в другите части на Европа. 

• Урбанистичното, т.е. градското, става израз на потребността, 
усложняващите се човешки общности да се организират и конструират 
като рационални функционално-пространствени структури, в които 
индивидуално-родовото е надмогнато и подчинено на общностно-
социалното. Тези трансформации ще доведат в средата на първото 
хилядолетие пр.н.е. до „демокрацията” в Гърция и до „републиката” в Рим – 
две класически форми на политическо /от полис/ устройство и на 
урбанистична /от урбс/ архитектура, съхранили се през вековете, 
актуални и практикувани и днес по целия свят. 

 Ако трябва с две думи да определим тези социално-пространствени 
трансформации, то е движението от неформалност/индивидуалност към 
формалност/социалност. 
 Човекът, за разлика от животните, при които доминира инстинктът за 
самосъхранение /хранителната верига/, е планиращо същество, същество, което 
„работи”, живее със и чрез модели, при които доминира интелектуалната верига, чийто 
израз именно са планирането и моделите. Така човекът, за разлика от онова, което 
наричаме естествена природа, трябва да създаде собствената си природа. Тази природа 
днес се нарича „урбанизирана среда”, а архитектурата е нейното видимо проявление. 
Или както казва Кенет Кларк: „Архитектурата е най-яркото и най-силното 
свидетелство за една цивилизация”. Това не всякога се схваща и разбира правилно. Ако 
моделите на т.нар. естествена природа, по които тя става и се случва, са ѝ дадени 
„свише”, то човекът сам трябва да създава моделите на собствения си живот както в 
абстрактен смисъл, така и в конкретен план. А това никак не е лесно. Поради това 
човекът е повече недоволен, отколкото доволен от онова което е сътворил, защото 
ако съществува един единствен правилен и достатъчен модел, то той щеше да се 
възпроизвежда непрекъснато и човек би живял безгрижно, по инерция или по инстинкт. 
Тоест, той би бил животно, ама не е. Човекът непрекъснато се стреми да 
усъвършенства начина си на живот, да постигне съвършенство на моделите, като 
използва абстракцията и практиката. Например урбанистичното планиране има по-
абстрактен характер, поради което то трябва да се подчинява и ръководи от 
закономерности, докато архитектурата, която има конкретен характер, се подчинява 
повече на интерпретации и импровизации. 
 Но да се каже, че планирането е присъщо на човешката дейност, не е достатъчно. 
Планирането трябва да бъде разбирано като дейност, която неизбежно е свързана с 
измислянето и изработването на модели. Моделите са ядрото на всяка човешка 
дейност, каквато и да е тя, било то мотика, могила, манастир или мегалополис. Именно 
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в това се състои интелектуалната същност на човека, за разлика от инстинктивната 
на животните. 
 Урбанистичната дейност като планираща, трябва да се основава на 
закономерности. Ако това не е видно, тя не би могла да се нарича така, а би трябвало да 
се отнесе към случайностите, към аномалиите, когато нещо се представя за такова 
каквото не е, т.е. абсурдно. Това е и „ахилесовата пета” на съвременното урбанистично 
планиране. В много случаи се вижда вместо методът на закономерното, методът на 
случайното. И това не се отнася само за българската урбанистична практика, но и за 
европейската, и световната. Под „случайно” се има предвид това, че урбанистичното 
не се търси и разбира в неговите закономерности, а в неговото описание, което се 
основава на противоположности като: „черно-бяло”, „добро-лошо”, „прекрасно-ужасно” 
и други такива, което всъщност е заклинателно. Макар и подобни квалификации да са 
понякога приемливи, те нямат научен характер, казано в „строгия” смисъл на теорията, 
т.е. закономерното. Ако се каже, че застрояването в последните 20 години е „хаос” или 
„хаотично”, с това нищо не се обяснява. Без да навлизаме в „теорията на хаоса”, това са 
определени социални процеси, които трябва да се разглеждат като закономерни, и 
които са дали тези резултати. Именно и по тази причина, когато не се основават на 
закономерностите на социално-пространственото конструиране на реалността, 
урбанистичните планове много бързо губят своята актуалност.  

Светът става все по-урбанистичен. През 2007 година беше премината 
статистически една психологическа бариера, когато се обяви, че повече от половината 
човечество живее в градове. Светът от „селски” стана „градски”. Светът става все по-
урбанистичен, колкото и някои да се опитват да му се противопоставят, говорейки за 
„глобалното село” или за бягство от града. Всъщност противопоставянето 
„селско/градско” е безсмислено. Става въпрос за една пулсация между състояния на по-
голяма и по-малка активност или на интензивност и екстензивност. Това разбиране, 
както ще се види по-нататък, е много съществено, особено за урбанистичното 
планиране. Това е и ядрото на нашата урбанистична теория, на методологическия ни 
подход на приложно-практическите ни действия при разработване на проекта за Общ 
устройствен план на община Марица.  

Антиурбанизмът е една отдавна бита карта, въпреки и да се изповядва от разни 
екологични секти. Действително истинско бягство от града е невъзможно. На този 
мистичен песимизъм за бягство от градското в природното, ще напомним народната 
поговорка, че „от град и от гробище бягство няма”, както и Аристотеловото мнение, 
че „Който не живее в града, т.е. според законите, е или бог, или звяр”.  

Това не е просто романтично отклонение или апология на урбанистичното. То  
засяга най-дълбоката същност на човешкия живот.  Светът такъв, какъвто го живеем 
днес, а най-вероятно и утре, е преди всичко и най-вече резултат от претенциите на 
градския човек, който непрекъснато пулсира между вероятното и възможното. Той 
доказва, че е роден за много повече, отколкото едно обикновено съществуване и като 
така е предизвикателство на самия себе си. Или може би всичко е просто едно 
любопитство?  

Любопитството от това какво може, или какво не може? Любопитство не 
просто като метафора на нещо необяснимо, а като избор на самата творческа 
същност на човека – да твори като измисля и така да създава собствената си природа. 
Ако същността на човешкото е любопитството, то градът е неговият израз. Може би 
това е дало основание на Аристотел да твърди, че „Човекът е даден за града”, или на 
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Сократовото, че „В града можеш да срещнеш някого и да научиш нещо от него, а от 
дърветата и камъните в полето не можеш”, защото няма как да разговаряш с тях, или 
пък на римското „Varietas delectat” /разнообразието радва/, или пък на египетското 
схващане за града „като за един безкраен празник”.  

Друга същност на града, освен любопитството, е и толерантността, 
благородството. Латинското „urbanus”, означава не само човек, който живее в града, но 
и който е вежлив, остроумен, добронамерен, толерантен, с добър вкус. Да приемеш 
другия, да се опиташ да го разбереш или оцениш, да му отдадеш дължимото и в същото 
време да съхраниш своята уникалност, това е то изкуството да се живее в града. 
Призивите за бягство от града, са призиви за бягство от самия живот, от неговата 
сложност и суета, от любопитството. Ако перифразираме Аристотеловото изказване: 
„Не зная какво е животът, но всички здраво се държим за него”, то дори и да не знаем 
какво точно е градът, то всички здраво се държим за него. 
 Както стана дума вече, това не е просто апология на урбанистичното, а здраво 
придържане към разбирането за закономерното, за закономерностите, които не са само 
в природния свят, но и в социално-пространствения – урбанистичния свят, който 
човекът създава за себе си и чрез себе си. Само познаването и прилагането на 
закономерности може да осигури устойчивост на урбанистичното планиране, каквато е 
и целта на този проект и която смятаме, че е постигната с времева и пространствена 
характеристика.  

От хилядолетия парадигмата „свобода и справедливост” са в същността на 
човешката история. Политическото, в класическия му смисъл, трябва да се схваща като 
израз именно на тази парадигма. Свободата и справедливостта по необходимост и 
неизбежно кореспондират и се допълват от две други понятия – „свързаност и 
солидарност”. Свободата изисква свързаност, което предполага пространственост, а 
справедливостта изисква солидарност, което предполага и е израз на времевост. С тези 
4 категории политическото може да се обоснове и схваща като урбанистическо, тъй 
като на гръцки „полис” и на латински „урбс”  означават едно също – град. Двете понятия 
полис и урбс се разгръщат съдържателно в VI век пр.н.е., първото – Гърция, а второто – 
Рим. От това време датира и схващането за човека, като политическо същество (зоон 
политикон), т.е. за гражданина като активен участник в живота на града, като 
създаващ закони и като подчиняващ им се. Така се установява и разбирането, че 
градската общност е по-важна от отделния човек, или че социалната воля е над 
индивидуалната, и че гражданинът трябва да се проявява като свободен и справедлив 
човек, като достоен за града. Посочените по-горе категории свобода, свързаност, 
солидарност и справедливост, често не се разглеждат в тяхната взаимообусловеност и 
единство, което води до загубване смисъла както на политическото, така и на 
урбанистическото. 
 Тези думи са в подкрепа на убеждението, че урбанистическата дейност трябва да 
се схваща и разбира и като политическа дейност, както и че всяка дейност, която има 
отношение към планирането, не може да се разглежда извън парадигмата 
урбанистическо/политическо – пространство/време. А това неизбежно води към 
необходимостта тази дейност да се основава на научни подходи, което значи 
закономерности, а това в крайна сметка значи теория. 
 Теорията е най-бързата практика, а практиката е най-добрата теория 
(т/п=п/т). Така се избягва един вековен конфликт между теория и практика или 
обратното. Когато теорията се разглежда, приема като синтезиран практически опит 
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или пък като потвърдена от практиката концепция, изчезва всякакъв конфликт между 
тях. В този смисъл за урбанистичното /а не просто устройственото планиране/, това 
е най-важната парадигма /модел/, законът, към който сме се придържали и на чиято 
база е разработен проектът за Общ устройствен план на община Марица. 
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 II. ТЕОРЕТИЧЕСКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
 От краткото въведение стана ясно, че теорията и практиката трябва да се 
интегрират така, щото да позволяват максимален синергиен /съвместен/ ефект. 
Както се посочи вече една от най-големите слабости на съвременното урбанистично 
планиране, неговата „ахилесова пета”, е почти липсващата му теоретическа 
аргументация, от гледна точка на това, което ние приемаме за такава, а именно 
установяването и прилагането на закономерности. Урбанистичната дейност, респ. 
урбанистичното планиране, като социално-пространствено конструиране на 
реалността, която не се основава на закономерности, трябва да бъде отнесена към 
дейностите, които имат случаен характер. А това за XXI век изглежда най-малкото 
абсурдно. Този проблем за нас не съществува, тъй като се основаваме на теоретически 
и методологически модели /парадигми/, които сме разработили в последните 30 години 
/които имат и научен сертификат/, а именно: „Теория на ареалния урбанизъм” /ТАУ/, от 
1985 г. /накратко „Теория на ареалите”/, в която за първи път бяха разкрити 
структурно-функционалните закономерности на четирите основни сфери на 
човешка/социална дейност: обитаване /О1/, производство /П1/, потребление /П2/, отдих 
/О2/ и интегриращата ги транспортно-комуникационна сфера /К1 и К2/; „Релефна 
архитектурно-урбанистична” теория /РАУТ/, от 1995 г. /накратко „Релефна теория”/, 
разкриваща структурно-морфологичните закономерности на архитектурно-
урбанистичните ситуации, както и една „Методоголическа структурна тематично-
дисциплинна матрица”, установяваща характера и вида на участниците в процеса на 
урбанистично-архитектурното изследване и планиране.  
 Тези три документа са ключови за всеки един акт на урбанистична дейност – 
изследователски или практически. Те са гаранция за това, че урбанистичното планиране 
е, както волево-целева дейност, така и емоционално-артистичен акт на 
човешко/социалното в неговите разнообразни проявления. Посочените теоретико-
методологически документи ще бъдат представени резюмирано и онагледени чрез 
серия от графично-текстови модели /„парадигми”/. Но по-същественото е, че те са в 
основата на цялостния процес на работа по ОУПО „Марица” /Общ устройствен план на 
община „Марица”/ на четири равнища: анализ, синтез, диагноза и прогноза – концепция 
„ПУЛСАР” и проект. Ние смятаме, че всеки урбанистичен проект от такъв характер е 
значимо и уникално събитие за всяка общност, в случая за община Марица.  
 Преди да представим посочените по-горе документи, ще се спрем на някои 
въпроси от по общо естество, имащи отношение към процесите и явленията в света, 
както и на някои по-специфични аспекти на урбанистичното планиране, които смятаме 
за съществени.  
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 III. ПАРАДИГМИ И МОДЕЛИ 
 Вече беше спомената думата „парадигма”. Парадигма /парадигми, от лат. 
Paradigma, гр. Πα ραδειγμα, пример, образец/ придоби нов смисъл и ново съдържание най-
напред в естествените науки, а след това и в социалните науки, в изкуствата и в 
публичното пространство, след публикуването през 1962 г. на книгата на американския 
историк на науката Томас Кун „Структура на научните революции”. Ключов момент в 
неговото изследване е придаване на термина парадигма на характера на радикална, 
революционна промяна в научното мислене, в търсенето и установяването на нови 
подходи, нови парадигми, когато старите, действащите не са в състояние да 
обясняват и решават възникващи въпроси или проблеми. Тоест, една парадигма сменя 
друга парадигма по един радикален, революционен начин. 
 Терминът „революция” е въведен най-напред в астрономията, за да бъдат 
описани с него траекториите на космическите тела, които се представят като 
окръжности или като затворени линии /Оригиналното заглавие на книгата на Н. 
Коперник „За въртенето на небесните тела”, на латински е „De Revolutionibus orbium 
coelestium”/. От XVI век с термина „революция” се означава всяко движение около дадена 
ос и всеки повтарящ се период от време или епоха. През XVII век революция започва да се 
използва за означаване на внезапна промяна в състоянието, отношенията или порядъка, 
както и смут, тревога, безпокойство /в контекста на психологията/. През XVIII и XIX век 
понятието революция придобива все по-широка употреба, включително на социална или 
политическа промяна. Научните, както и социалните революции са резултат от 
настъпили аномалии в дадена парадигма, които водят до криза и до формирането ѝ 
утвърждаването на нова парадигма, в която и да е сфера на човешкото познание или 
дейност. 
 В човешко/социалния свят парадгимите нито са изначално дадени, нито са вечни. 
Според парадигмалната концепция на Кун, представата за прогрес трябва да се свърже 
единствено и само с разбирането за революция, революции, а те като радикални по своя 
характер, променят и същността на всичко заварено, отхвърляйки по категоричен 
начин доминиращите представи. В конкретния случай, под парадигма се приема и 
разбира доминиращият за определен исторически период социокултурен модел на 
живота на даден народ или нация, респ. на всички негови форми, с две думи на социалното 
статукво, независимо какво е то – демокрация, република, диктатура, тирания, 
монархия, анархия и др.  
 Правенето на всеки нов урбанистичен план предполага една и съща причина – 
промяна в социокултурната парадигма. Промяната в парадигмата става или по 
идеологически или по политически причини. Първата – идеологическата, е насочена към 
пълна, тотална промяна на социалното статукво /съществуващата парадигма/ и тя 
има радикален, революционен характер, а нейните ефекти са разрушителни, 
катастрофични, както в социален, така и в пространствен аспект. Втората – 
политическата, е насочена към стабилизиране и усъвършенстване на съществуващото 
статукво /парадигма/ и тя има полурадикален, еволюционен характер, като нейните 
ефекти са конструктивни, каталитични, както в социален, така и в пространствен 
аспект. Смяната на една парадигма с друга, може да се представи по следния начин: 
 1. АП – актуална, действаща парадигма; 
 2. КП – криза в актуалната парадигма; 
 3. ФП – поява на нова парадигма и фазов преход; 
 4. НП – проява на новата парадигма. 
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 Така е било от най-дълбоката древност на световната история. Многобройни са 
сблъсъците на идеологическа основа, с цел смяна на парадигмите. Цели култури и 
цивилизации са били погубвани, а градовете – пространствените и архитектурни 
модели и носители на парадигмата изпепелявани – „картагенизъм”. /Рим, когато във II 
век пр.н.е. надделява в конфликта с Картаген, не само разрушава и изпепелява града, но 
посипва земята му със сол, щото нищо живо повече да не може да вирее на това място – 
„Солта на живота?”. Катон завършвал всяка своя реч в Сената с фразата „Dalega Kartago” 
– „впрочем Картаген трябва да бъде разрушен”. В интерес на истината ще споменем, че 
по-късно римляните построяват на същото място новия Картаген „по свой образ и 
подобие”, т.е. съгласно римските урбанистични канони/. Това историческо отклонение 
беше с цел да ни напомни колко разрушителни и фатални могат да бъдат 
идеологическите противопоставяния, като крайни фази на един непреодолим конфликт. 
Но понякога са и позитивни. Двайсети век даде своя „принос” на тези фатални 
идеологически противопоставяния и градовете бяха първата им цел.  
 Всяка социокулутурна парадигма, независимо къде и кога, се изявява 
пространствено чрез своя модел. Всеки пространствен модел има своя архитектура, 
своя морфология, своя идентичност. Архитектурата винаги е адекватна на 
моментната/времевата социокултурна парадигма, т.е. има съответната си 
идентичност. Идентичностите могат да бъдат различни , често противоречиви. Тия 
неща трябва да се разбират правилно, иначе се спекулира с понятията, в случая с 
идентичността. Така например, говори се „да съхраним идентичността на Пловдив”. 
Добре, но коя идентичност точно – античната, средновековната, модерната или 
постмодерната, не е ясно. Пловдив има много идентичности, много парадигми се 
преплитат и конкурират една с друга, и в добрия и в лошия смисъл. Това трябва да бъде 
ясно и коректно посочено и оценено. Но за това е нужно разбиране, а не просто говорене 
или писане. 
 
 IV. ФАЗОВ ПРЕХОД 
 Каквато и промяна да става в социокултурната парадигма – еволюционна или 
революционна, трябва да се знае, че става въпрос за фазов преход. Фазовият преход е 
понятие, което въведохме в научна употреба през 1996 година, с цел изясняване на 
същността на процесите на промяна, на смяна на социокултурните парадигми, 
респективно и на техните урбанистични и архитектурни модели. Изясняването на 
процесите на фазов преход касае пряко община Марица, защото тя се намира в такова 
състояние. 
 Фазовият преход е преминаване от едно състояние /парадигма/ към друго, 
подобно или коренно различно, състояние /друга парадигма/ в резултат на вътрешни 
/ендогенни/ или външни /екзогенни/ фактори.     
 Ендогенните фактори означават станали или ставащи по-незначими или по-
значими промени в социокултурната парадигма, т.е. изчерпване капацитета на 
статуквото, което води до желани или нежелани трансформации, които могат да 
бъдат еволюционни – опити за незначителни реформи с оглед запазване на статуквото 
или революционни, когато кризата в парадигмата е станала непреодолима, конфликтът 
е достигнал, по-точно е преминал предела за възможен компромис. Формите на 
революционната промяна могат да бъдат най-различни, включително и военни, но това 
във всички случаи означава дълбока политико-институционална криза, която се нуждае 
от решение.  
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 Екзогенните фактори означават външна намеса, инвазия – например война между 
две държави или общности, но не с цел единствено на грабеж, а с оглед смяна на 
социокултурната парадигма /историята изобилства с такива примери, естествено и XX 
век/. Разбира се, инвазията не е задължително да бъде военна, може да бъде и 
интелектуална /религиозна, търговска, културна, техническа и др./. Например 
Интернет е подобна интелектуална инвазия. 
 Така фазовият преход, ендогенен или екзогенен, се проявява по два начина: външно 
/експлицитно/, открито, агресивно и вътрешно /имплицитно/, скрито, имуплсивно. 
Агресивността води до пълна промяна на парадигмата /революционност/, докато 
импулсивността има за цел частични подобрения в парадигмата /еволюционност/. 
 С тези щрихи се опитахме да кажем най-същественото относно понятието 
фазов преход в социокултурните парадигми и техните модели. В следващото изложение 
ще се опитаме да посочим фазовите преходи в нашата история, като посочим и някои 
конкретни примери. А после ще се спрем и на фазовия преход на община Марица. 
 Накратко ще представим фазовите преходи по нашите земи, ръководейки се от 
принципите, които вече посочихме, а именно – идеологически и политически 
предпоставки. Под „идеологически” ние имаме предвид много по-широк спектър от 
обстоятелства, в различие от обичайно приетото схващане за идеологическото. 
Включително и технологическите иновации, дори още от древността, които в една или 
друга степен са формирали идеологическо съзнание, най-вече в усещането за 
превъзходство /нещо, което не е чуждо и на нашето съвремие/. 
 След няколко прехода от палеолит, през неолит, към енеолит и медно-желязна 
епоха /така, както са приети от историко-археологическата наука/, едва при траките 
се извършва истински фазов преход и се установява социокултурна парадигма от нов 
порядък, в която урбанистичното започва да се проявява като все по-силен фактор на 
социална организация. Ето защо тези по-ранни епохи ще обединим под рубриката 
архаика, в която доминират малките локални общности, затворени в своята културна 
битност, за която свидетелстват многото артефакти /ил. …/ – светски и култови. Но 
по-сложните форми на социална организация все още не са налице, ето защо ги приемаме 
като предцивилизационни, респ. предурбанистични – липсват градове като една втора, 
по-висока степен на социо-културна организация на човешкия живот. По-висока в смисъл 
на по-сложна и динамична форма на порядък. Съгласно тези констатации ние приемаме 
десет същински фазови прехода /ФП/, като радикални, след достигане на едно гранично 
състояние на вътрешен или външен конфликт. Ще ги представим накратко. 
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Фиг. 1. Тракийския град Севтополис IV в. пр. н. е. Фиг. 2. Могилата в Старосел 
 
 Първата парадигма – тракийската, е фазов преход от архаизъм /доградки, 
дополисни и доурбанистични форми/ към античност, т.е. към появата на първите 
урбанистични форми на Европейския континент, и в частност на Балканския 
полуостров, в Елада и Рим и това е времето около 8-то столетие пр.н.е. Траките 
започват да се организират в държавни структури, включително и градове-държави, 
подобно на полисната структура в Елада, развивайки и двете форми на социален живот: 
битово-културната и светско-цивилизационната. За това свидетелстват 
многобройните арте’ и архи’факти, например могилите / Фиг. 2./, като символи на 
засилена урбанистична дейност, които свидетелстват за това и до днес. Един от най-
ярките примери за тяхното урбанистично поведение е Севтополис /Фиг. 1./, чиято 
ортогонална структура показва наличието на силна централизирана власт, която се 
занимава с урбанистично планиране, практика, която може да се проследи в цялата 
човешка история, от 7-то хилядолетие преди новата ера. 
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 Втората парадигма – гръцко-римската е свързана първо с гръцката инвазия, по 
бреговете на Черно море, където в VII век пр.н.е. градовете майки Милет и Мегара 
създават своите колонии, а от IV век и с Филип и Александър Македонски. Римляните, 
които трайно установяват своето господство още през I век пр.н.е., трансформират 
политическото устройство в Тракия, съгласно установената идеология на Рим, като 
изграждат множество градове, съгласно римските урбанистични канони – най-блестящ 
от които е безспорно Тримонциум /Фиг. 3 и 4/ Така гръко-римската инвазия 
революционизира тракийската парадигма с внасянето на елементите на демократизъм 
и републиканство, две идеологии и политически практики, които са валидни и до днес. 
 
 Третата парадигма – хуно-славянската има революционен характер с обратен 
знак, т.е. е деволюционна с катастрофични последици, в резултат на варварските 
инвазии, които траят около три столетия, между IV и VII век. Както се знае, варварите 
са били антицивилизационно настроени и главни обекти на техните опустошителни и 

Фиг. 3. Тримонциум, I век Фиг. 4. Античният театър на Тримонциум, I век 
 

Фиг. 5. Улпия Сердика, I век Фиг. 6. Античният тетър в Улпия Сердика, I век 
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разрушителни действия са били градовете. След бляскавия римски период от V век, 
варварите дезурбанизират Европа, превръщайки я във феодална мозайка. 
 Четвъртата парадигма – българо-византийската е резултат от сблъсък и 
асимилация на българската с византийската идеология и политически практики. С 
идването си през VII век на Балканския полуостров, българите, макар и малобройни, 
успяват да наложат своя идеологически модел за държавно устройство над славянските 
варвари, които са в пределите на Византийската империя. В този смисъл, смяната на 
парадигмата има революционизиращ характер и благодарение на това Българската 
държава става една от най-силните и уважавани в Европа /подобен е случаят с франките 
и германите, които в малоброен състав, успяват да се наложат над галските племена в 
V век през новата ера/. Българската държава не съумява да се справи с разрушената от 
хуните и славяните урбанистична структура, затова и нейните действия са повече 
възстановителни, като обръща внимание само на главните си, най-вече столични 
градове /Фиг. 7 и 8/. От VIII век Византия също клони към социален и урбанистичен 
упадък, като не само не успява да създаде свой урбанистичен модел, но не успява дори да 
продължи да поддържа урбанистичната идеология и практика на Рим. От X век тя е едно 
постепенно „изстиващо и свиващо се тяло”, което в XV век бива погребано от 
османските турци, в резултат на една продължила близо 3 века инвазия.  
 

  
Фиг. 7. Плиска  Фиг. 8. Фрагменти от кръглата църква в Преслав  
  
 Петата парадигма – османската има деволюционен характер /революционен с 
обратен знак/ с катастрофични последици за българската социокултурна парадигма, 
която е унищожена и заменена с една азиатско-варварска ориенталско-ислямска 
парадигма от тоталитарен вид, доминирана от светски нихилизъм и религиозен 
фанатизъм. Като имперска идеология, тя е коренно противоположна на римската. 
Липсва какъвто и да е ясно заявен урбанистичен модел. Подчертаваме, дефиниран и 
заявен от централната власт – Високата порта. Урбанистичното развитие е оставено 
на самоинициативата на индивидите и различните градски общности. Само по себе си 
това изглежда твърде толерантно, за да не кажем демократично, защото това би 
смутило много представи за възможността въобще да се помисля за такова нещо – 
султански демократизъм. Тук нямаме възможност за един достатъчно аргументиран 
коментар по този въпрос, тъй като не точно това ни е целта, с тези кратки 
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представяния на основните парадигми. Градовете, оставени на самоинициативно 
планиране, получават характерната за индивидуалното планиране аморфно-адитивна 
структура /аморфен, с неопределена форма, по-точно с негеометрична форма и 
адитивен, от лат. Additivus, който се прибавя елемент по елемент, в случая сграда до 
сграда, имот до имот и т.н./, която обикновено се именува като „ориенталска” – 
„криви” улици, „неподредено”, „хаотично” застрояване, непланирано и редица подобни 
безсмислени коментарии. Същността не се разбира и се подменя с аналогии или 
метафори, а тя е, че властта няма инициативата при планирането и то се извършва в 
рамките на индивидуалното планиране и тъй като индивидите са уникални се получава 
подобна уникална урбанистична ситуация. Пространственото подреждане става 
постепенно във времето, на базата на споразумителни отношения в рамките на 
групата, махалата и градската общност, т.е. адитивно, а не директивно – от властта 
към хората /Фиг. 9, 10, 11/. Трябва да отбележим, че това състояние е характерно за 
цяла средновековна Европа, която се състои от безброй феодални структури /след 
рухването на Рим/, между V и XV век. Така във времето, когато Европа сменя своята 
парадигма от феодализъм към капитализъм – XV век, известна още като Ренесанс, 
Модерност, българската нация губи идейно-политическата си идентичност чак до края 
на XIX век, когато в резултат на войната между Русия и Турция се възстановява 
българската държавност в Третото българско царство. 
 

 
Фиг. 9. Ески Зара /Стара Загора/ 
1878 г.             

Фиг. 10. Средец /София/ 1878 
г.   

Фиг. 11. Филибе /Пловдив/ 1878 г.   
                 

Графика: В. Дончев, 1991 г. 
 
 Шестата парадигма – новобългарската, след войната от 1877-1878 г. има 
революционно-идеологически характер чрез категорично отхвърляне на османската 
парадигма, деградирала тотално във вътрешен и международен аспект, и се поема курс 
на модернизация основаваща се на националните традиции и на духа на европейската 
цивилизационна парадигма, т.е. преминава се от феодализъм към капитализъм – 
типичен фазов преход. Държавното начало става водещо, без да се отнема 
индивидуалната инициатива, което е и същността на капиталистическата система, 
основаваща се на пазарната идеология – свобода на конкуренцията и право на избор. 
Принципът за приоритет на обществено-държавното /етатичното, от фр. Etat, 
държава/ начало, пред индивидуално-егоистичното се вижда най-добре от първите 
урбанистични планове на Стара Загора и София от 1879 г., направени една година след 
сключване на помирението. В следващите 20 години се пристъпва към активно 
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урбанистично планиране и на повечето от големите български градове са направени 
генерални планове: Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен, Ямбол, Сливен, Пазарджик, Видин, 
Нова Загора и др. /Фиг. 12, 13, 14/. Всички тези планове илюстрират етатичния принцип 
и от предишното индивидуално се преминава към централно планиране като 
геометрията, вътрешно присъща на етатичното начало, се вижда приложена в 
моделите на всички тези градове. А това се потвърждава и от световната 
урбанистична история. На морфологичен език този процес се определя като преход от 
адитивно-фрактална /от лат. аdditivus, ‘добавен’, ‘добавяне’ и fractalis, ‘натрошен’, ‘с 
неопределена, негеометрична форма/ индивидуално планирана, към директивно-
квартална /на лат. directus, директива, инструкция и немското Quartal, от лат. quartus, 
четвъртит, четириъгълен/ централно-планирана урбанистична структура. Накратко, 
когато инициативата идва „отдолу”, от отделните хора, индивидите, имаме процес на 
планиране в рамките на индивидуалното, единичното. Няма модел на цялото – град или 
някаква урбанистична структура, а модели на отделни неща, обекти, сгради, които 
добавяни едни към други формират някаква цялост. Урбанистичната структура е в 
непрекъснато и неочаквано „ставане”, незавършена, но и отворена за нови идеи и 
ставания. Това е то адитивно-фракталният принцип /някои говорят за „наслояване”, но 
това е абсолютно неточно, тъй като да се наслоява значи да се наслагват слоеве един 
върху друг, а тук става дума за съвсем друго нещо. Наслояването се отнася за 
археология/. При втория принцип директивно-кварталния инициативата идва „отгоре”, 
от някаква властова институция – държава, кметство и планирането е 
централизирано. В този случай се прави модел на цялата урбанистична структура, 
например град, който модел е директивата, която трябва да се спазва задължително. В 
тези случаи почти винаги /и това е закономерно/ се прибягва до помощта на 
геометрията като най-използваните форми са квадратните или правоъгълните, тоест 
ортогоналните /Това може да се обясни чрез едно чисто технологическо затруднение, 
непреодолимост /апория, неразрешим казус/  в процеса на планиране и проектиране, 
когато една глава се представя за 10000, 100000 или 1 млн. глави, то във всички случаи 
става дума за една глава, за едно разнообразие, за правоъгълници или квадрати/. Така 
невъзможно сложното се заменя с простото – едно, квадрат, квадрати, безброй 
квадрати, които могат да се мултиплицират и налагат един върху друг до безкрайност. 
Историята изобилства с такива примери. 
 Когато сме дефинирали двата принципа на урбанистичните ставания – 
адитивния и директивния сме имали предвид, че в първия случай става въпрос за 
съгласие, споразумение на индивидуално равнище, между отделните хора или групи, а във 
втория случай за съгласие, консенсус на колективно, обществено равнище, т.е. между 
всички участници в социума. Ако липсват обстоятелства на съгласие или консенсус, 
става въпрос за конфликт на интереси, както в групата, така и в обществото. В 
урбанистичен аспект конфликтът на интереси често се представя като „хаос” или 
създава впечатлението за хаос, т.е. за „безредие”. Така че „хаосът” би трябвало да се 
приема най-вече като метафора за „безредие”, за това че някакъв ред е нарушен. Разбира 
се, че е важно да се знае защо някакъв ред е нарушен. В публичното съзнание съществува 
като че ли за някакъв идеален ред, върху който биват „налагани”, или с който биват 
сравнявани всички други редове и несъответствието им бива определяно като 
„безредие” или „хаос”. Безредието може да не е само негативно. При „фазов преход”, 
както вече беше посочено, то може да има позитивен аспект, когато действащият ред 
е в състояние на криза и трябва да бъде сменен с нов ред, с нова парадигма. 
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 Специалното внимание, което отделихме на горните обстоятелства е с оглед на 
това, че те са от изключително значение за правилното разбиране на станалите и 
ставащите урбанистични явления и на техните феномени, но така също и за процесите 
на урбанистично планиране и проектиране. Фазовият преход, който стана в шестата 
парадигма, може да се определи като класически пример за урбанистичната теория и 
практика. Тези разяснения имат непосредствено отношение и към урбанистичните 
явления в община Марица, както ще стане ясно по-нататък. 
 

 
Фиг. 12. Стара Загора 1879 г.   Фиг. 13. София 1879 г.   Фиг. 14. Пловдив 1891 г.   
Графика: В. Дончев, 1991 г. 
 
 Седмата парадигма – капиталистическата, обхващаща времето от 1900 г. до 
1945 г., може да се определи като еволюционна, тъй като се цели започналите социални 
и урбанистични трансформации да бъдат стабилизирани и усъвършенствани, което в 
значителна степен се отдава, и в навечерието на Втората световна война, България се 
възприема като икономически добра ситуация, разбира се за нейните мащаби и 
възможности. В резултат на урбанизационните процеси населението на големите 
градове нараства значително и след 1925 г. – 1930 г. се констатира, че има нужда , 
потребност от актуализиране на плановете от края на XIX век, а в някои случаи като 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и др. и от съвсем нови генерални планове. Втората 
световна война обаче осуетява прилагането на тези планове. 
 Осмата парадигма – комунистическата, обхващаща времето от 1945 г. до 1990 г. 
е революционна, тъй като смени изцяло капиталистическата социокултурна парадигма. 
Нейната идеология за пълна доминация на общественото начало пред индивидуалното, 
беше коренно противоположна на предишната парадигма. По принцип в обществено-
държавното като водещо няма нищо неприемливо, стига то да не се изроди в 
партийно-политическа диктатура и тоталитаризъм както стана. Независимо от това 
държавата започна да отделя голямо внимание на урбанистичното планиране, което 
беше позитивна черта. Изработването на генерални планове за градовете стана 
задължително. Самото урбанистично планиране премина през два етапа – от 1945 г. до 
1965 г. и от 1965 г. до 1985 г. Това беше обусловено от обстоятелствата, че в първия 
етап на планиране се залагаше по-малък ръст на урбанизация, отколкото той се оказа 
към 1965 г., което наложи актуализация на много от генералните планове, а в някои 
случаи и съвсем нови разработки в резултат на обективните урбанизационни 
обстоятелства и тенденции. Трябва да се отбележи и обстоятелството, че в 
сравнение с генералните планове от първия етап се повишиха изискванията по 
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отношение комплексността и сложността на новите проекти. От 1985 г. 
компарадигмата  стагнира и под въздействието на комбинацията от вътрешни и 
външни фактори, с бързи темпове навлизаше във все по-дълбока криза, която 
финализира през 1990 г., с безкръвна социална революция.  
 

  
Фиг. 15. ОУП София 2007 г.   Фиг. 16. ОУП Пловдив 2007 г.   
 
 Деветата парадигма – демократическата, от 1990 г. до сега, може да се определи 
като революционна, защото промяната е идеологическа – тоталитарната парадигма е 
сменена с демократическа, от еднопартийно – политическа диктатура се премина към 
партийно-политически плурализъм. Типичен фазов преход, без крайностите на 
гражданската война, но и с всички възможни недостатъци и конфликти, които явно или 
неявно съпътстват подобни трансформации. Както отбелязват и класиците на 
политическата теория – Сократ, Платон и Аристотел, най-важната придобивка на 
демокрацията – свободата, може да се трансформира в нейната противоположност – 
слободията, анархията и да бъде похитена от партийни демагози, съюзени с бързо 
избуялата олигархия. „Това, което се осъществява в неограничени размери, прекалената 
свобода – посочва Платон – обикновено се подлага на голяма промяна в 
противоположното, както за отделния човек, така също и за държавата не в нещо 
друго, а в преголямо робство, в тирания” /Държавата, 344/. Годините след 1990 г. се 
характеризират както с голяма социална динамика, но така също и с голяма политическа 
неустойчивост. Това неизбежно се отрази негативно и на урбанистичната ситуация, в 
невъзможността да се намери необходимия баланс в конфликта между частните и 
обществените интереси. Да, прави са тримата класици, че със свободата може да се 
спекулира в широки граници, до стабилизиране на политическите процеси. С приемането 
на България в Европейския съюз, се очаква политическите процеси да се стабилизират, а 
с това и тези в урбанистичното планиране, в контекста на Европейската регионална 
политика. 
  
 Десетата парадигма – либералната, ще бъде еволюционен фазов преход към 
утвърждаване на културната и интелектуалната толерантност, на балансирано 
взаимодействие на човешкото с природното, в глобален аспект. Урбанистичната 
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теория трябва да гарантира адекватни практики на тези тенденции, на отказа от 
егоцентризъм в името на един нов хуманизъм. 
 Въпреки краткостта на представянето смятаме, че „същността на понятието 
„парадигма”, в социално-пространствен аспект, е разкрита като закономерности на 
„фазов преход” – еволюционен или революционен. Това позволява урбанистичната 
дейност в нейните четири основни аспекти – анализ, синтез, прогнозиране (планиране) и 
проектиране, да се стабилизира на теоретико-методологическо и практическо равнища, 
намерило отражение в разработените за тази цел от нас „Теория на ареалите” /ТАУ/, 
„Релефна теория” /РАУТ/ и методологическата „Тематично-дисциплинна урбанистична 
матрица”. 
  
 V. ТЕОРИЯ НА АРЕАЛИТЕ 
 Теорията на ареалния урбанизъм – ТАУ, или кратко теория на ареалите, е отговор 
на предизвикателствата, които съвременността поставя пред урбанистичната наука 
като теория и практика. ТАУ беше генерирана концептуално през 90те години на ХХ век и 
беше публикувана за първи път в Годишник на ВИАС, София, 1985-1986 г., т. XXXII, св. 7, в 
статията: „Урбанистични проблеми и мобилна архитектура” с автор Веселин Дончев. 
Десет години по-късно тя беше защитена като научна концепция, а двайсет години след 
нейното първо публикуване тя е разгърната цялостна теория, многократно 
проверявана в практиката.  
 Като синтез на антропология, социология, екология и архитектура, ТАУ разкри за 
първи път урбанистичните закономерности на функционално-пространственото 
конструиране на реалността, в контекста на четирите основни сфери на 
човешко/социално действие: 
О1 – обитаване, жилищна функция, П1 – производство, производствена функция, П2 – 
потребление, потребителска функция и О2 – отдих, рекреативна функция, както и на 
обвързващите ги К1 – транспортно-комуникационна и К2 – телекомуникационна функция 
и в аспекта на парадигмите неформално – формално и креативно – рекреативно. 
 Преди да представим накратко същността на ТАУ, ще дадем кратки разяснения 
на горните четири категории. Креативността /от лат. creatio, създаване; creator, onis 
създател, основател/ е активната материална или духовна човешка дейност, например 
производство и потребление. Рекреативността, противоположно на целенасочената 
креативна, рационална дейност е относително пасивна човешка проява, например 
обитаването, жилищната функция и отдиха. 
 Категориите формално и неформално имат отношение към типовете и 
видовете човешко/социални отношения. Генезисът на парадигмата формално-
неформално е разбирането на Фердинанд Тьонис за общност и общество /Gemeinschaft 
und Gesellschaft, 1887/. Като посочва, че в Германия не се прави ясна разлика между 
общност и общество, той определя общността като форма на естествен, траен, 
интимен, вътрешен и пълнокръвен живот, основан на приятелството , другарството, 
симпатията, общуването с оглед споделяне, а обществото като форма на изкуствени, 
рационални, институционални, официални външни отношения, основани на целево-
рационални мотиви. В този аспект, обществото може да се смята като „отчуждена” 
вътрешно общност. Обществото е най-вече една абстракция, докато общността е 
винаги нещо конкретно. Няма общност въобще, има само конкретна общност.  
 Тази парадигма е толкова съществена за урбанистиката, главно заради своя 
евристичен характер, т. е. задаваме въпрос, кой е деятелят?  и търсим отговор: 
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индивид или личност, малка група или колектив, голяма група или институция, общност 
някаква или общество като абстракция /вж. фиг. 1, 2 базова социологическа парадигма/. 
Винаги има някакъв деятел, но е важно да установим типа или вида на този деятел. 
Базовата социологическа парадигма представлява максимално опростен разгърнат 
модел на Тьонисовата парадигма – модел с „неопростима сложност”, тъй като не може 
да намаляваме повече елементите, от които се състои, опозитните 
/противоположните/ двойки индивид-личност, малка група-колектив, голяма група-
институция, общност-общество. Урбанистичното пространство може условно да бъде 
разглеждано, а не разделяно, на неформално и формално. В неформалното пространство 
отношенията се разглеждат по линията индивид → малка група → голяма група → 
общност. Всичко започва от индивида. Той е важният, актьорът /в социалните науки 
това е т. нар. емпиризъм – движение от единичното към общото/. Във формалното 
пространство отношенията се разглеждат по линията общество → институция → 
колектив → личност /в социалните науки това е т. нар. холизъм, или империзъм /от 
imperito, заповядвам, господствам, управлявам и imperio, заповед, разпореждане, 
върховна власт/ – движение от общото към единичното. Тези два аспекта на 
живеенето може да се наблюдават непрекъснато. Защото всеки е индивид, но може да 
бъде и личност. Всеки може да участва в някаква група, но може да бъде член и на 
колектив. Всеки може да участва в някаква общност, но е и член на обществото. 
Неформалните взаимоотношения имат неофициален, емоционален характер. Те са 
пожелателни, а не задължителни. Формалните отношения имат официален, рационален 
характер. Те не са пожелателни, а задължителни. Формалните отношения установяват 
социалния статус, например учител, лекар, шофьор, продавач, министър и т. н. Този 
статус, статут се установява от върховната власт – народното събрание и се 
упражнява от изпълнителната власт. Освен това в неформалните отношения няма 
началници и подчинени. Ако има някаква йерархия, то тя се дължи на харизма, на 
харесване, на авторитетност, докато при формалните отношения йерархиите са 
неизбежни и се основават на авторитарността, т. е. началници и подчинени. Освен 
това неформалните отношения са вербални, устни, докато формалните отношения са 
писмени, текстови. Това е много съществена разлика.  
 Основавайки се на тези две ключови парадигми „формално-неформално” и 
„креативно-рекреативно”, ТАУ дефинира следните закономерности на четирите 
основни сфери на човешко/социална дейност и на обвързващите ги комуникации: 
 Първо, функциите О1 – обитаване, жилищна функция и О2 – отдих, рекреативна 
функция, са функции от неформален тип, защото отношенията в тях не са йерархични, 
основават се на кръвната връзка или на приятелството, другарството /включително и 
в семейството/; пожелателни са, а не са непременно задължителни; споразумителни са, 
което значи, че могат непрекъснато да се предоговарят; вербални са (устни), а не 
писмени; нямат задължително разписание или предписание. Метафорично те могат да 
се определят като меки, пластични. 
 Второ, функциите П1 – производство и П2 – потребление, са креативни функции 
от формален тип, защото отношенията в тях са йерархични, даже „строго” 
йерархични; основават се на безкръвната, целево-рационална връзка; задължителни са, а 
не пожелателни; неспазването им води до санкции – материални и морални. 
Метафорично те могат да се определят като твърди, статични. 
 ТАУ е установила цяла поредица от закономерности, които са резултат от 
съчетанието между функционално – социологически и пространствено – 
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архитектонически взаимозависимости, които имат значение при самото приложение на 
теорията. 
 Например О1 – обитаването и О2 – отдихът, поради своя неформален характер са 
екстензивни функции, т. е. проявяват непрекъсната тенденция към пространствено 
разширение на структурите си. Докато П1 – производството и П2 – потреблението 
като функции от формален тип, проявяват непрекъсната тенденция към 
интензификация на структурите си.  
 Основавайки се на тези закономерности от морфологична гледна точка /от 
гледна точка на формите/, урбанистичните структури може да се разглеждат като 
неформални, екстензивни и формални, интензивни. Може да се посочат и още 
морфологични закономерности, но ще се ограничим само с тези.  
 Както се разбира от посоченото до тук, ТАУ е успешен опит за преодоляване на 
кризата в урбанистичната наука и практика, проявила се на две равнища: теоретическо 
– липсата на закономерности и практическо – сляпото подчинение на доктрината на 
зоните. Доктрината на зоните или /Атинската харта, 1933/ беше непосредствен 
резултат от доминиращия в началото на ХХ век социално-пространствен 
тоталитаризъм, на интернационализация и дехуманизация. Това беше времето на 
масовото индустриално общество, на масовия „човек”, на масовото жилищно 
строителство /изродило се в масовите жилищни комплекси/, изобщо на масовизация. 
Индивидуалността беше скривана или смачквана. Нещата се опростяваха до степен на 
пълна абстракция, при което духът на мястото /Genius locus/ и духът на времето /Zeit 
Geist/ – пространството и времето, двете фундаментални категории на битието, 
които вървят винаги ръка за ръка, бяха пренебрегнати.  
 Приемайки, че човек е роден за много повече, което при всички случай предполага 
духовното, ТАУ споделя разбирането за върховенството на духа, който освободен от 
веригите на законите и от затворите на зоните, витае над преходността на нещата и 
вае своите културни ареали /ЗУТ е пълен със затвори, зони/. Защото именно духовното 
е, което отграничава човека от останалата природа, но не за да го противопостави или 
отдалечи, а за да го приближи до нейните тайнства. В този аспект на единение трябва 
да се разглеждат и категориите на ТАУ ареали – духовното и пулсари – материалното. 
 



 
 

24  

 

  
 

Базова социологическа парадигма 1 и 2 
 
Защо базова?  
Първо, защото е резултат от синтеза на няколко базови социологически 

парадигми, които са най-влиятелни и общопризнати: емпиричната, холистичната, 
неформалната, формалната, статичната, динамичната, обменната, конфликтната, 
функционалната, символичната. Тя е конструирана на принципа на „неопростимата 
сложност”, като има максимално-минималния брой елементи/категории, които, 
свързани помежду си, изразяват богатството и сложността на човешко-социалния свят 
на континуумна* система (свързанa непрекъснато).  

С обединяването на посочените парадигми се постига синергиен ефект /лат. 
synergia от гр. Συνεργου /, взаимодействие на органи, елементи или интелектуални 
категории в определена посока или цел. 

Второ, обединявайки две групи по четири елемента/категории в една 
структурна цялост, парадигмата има базов морфологичен социологически характер, 
защото показва възможни конфигурации, от взаимоотношения и взаимодействия. 
Линията А-А, е линия на първичните, неформалните отношения; изразява схващанията 
на емпиричното направление в социологията, за което главният играч/актьор е 
отделният човек/индивидът. Приема се, че тези отношения са динамични, но и меки, 
пластични, и че притежават гъвкава функционалност и от тях произлизат основните 
символни дейности, каквито са езикът, танцът, играта, рисунката, колибата и др., при 
осъществяването на различните видове обмен. Развитието на структурните 
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взаимоотношения е по посока от индивида към малката група, голямата група и 
общността. Така индивидът стои в основата на ставанията.  

Линията В-В, е линия на вторичните отношения на формалното, на 
холистичното направление в социологията, за което главният актьор, главното 
действащо лице е обществото, което определя правилата на играта. Приема се, че 
тези отношения са твърди, статични, стремят се към запазване на статуквото и се 
основават на писаните правила-закони и от тях произлизат вторични законови-символи 
дейности, каквито са планираните от властта урбанистични структури и 
архитектурни форми. Развитието на структурните взаимоотношения е по посока от 
обществото, през институцията, към колектива и личността. Отношенията по 
линиите А-А и В-В са определени като директни връзки с хомогенен/еднородов характер, 
т. е. основаващи се на един и същи принцип. Отношенията по линиите I-I*, II-II*, III-III*, 
IV-IV* са също директни връзки преходи, но са с хетерогенен /разнороден/ характер. 
Отношенията на всеки един елемент/категория към всеки друг са определени като 
индиректни връзки/преходи, които също са хетерогенни и изразяват сложността и 
богатството на човешкия социум. Така се формира цялостната структурна мрежа на 
парадигмата.  

Линията на трансформация показва прехода от едно състояние към друго. 
Точките, в които стават пресичанията на индиректните връзки, се определят като 
контрастно-конфликтни, а в центъра на структурата се образува своеобразно 
„слънчево сплетение”.  
 

А-A Линия на неформалното 
A. I. Индивид  
Индивид е всеки отделен човек, взет в неговата уникална цялостност. Както е 

известно и доказано научно, всеки човек има собствени неповторими белези, означения, 
което го прави в този смисъл уникален, идентичен единствено и само на себе си. Това е 
дадено по природа. Именно в този смисъл трябва да се схваща твърдението, че човек се 
„ражда свободен”. 

A. II. Малка група 
Малката група, съгласно социологическото разбиране, е група от хора които 

общуват често, и се познават непосредствено всеки с всекиго поотделно или заедно, 
което зависи от формата на общуване. Съгласно така посочените обстоятелства, 
такава група трябва да се състои от неголям брой индивиди, например не повече от 20-
25 души. Според социолозите двама души може да се смятат за група. Но фактическа 
малка група, с голяма интензивност на контактите, както всеки може да прецени, е най-
много между четирима и шестима души. Семейството също е малка група.  

A. III. Голяма група 
Голямата група, както стана очевидно, ще е такава група, при която контактите 

не са толкова чести и непрекъснати. Понякога те се опосредстват от трети лица, но 
се приема че все пак интензитетът на връзката е достатъчно силен, щото групата да 
продължи да съществува достатъчно дълго време. Голямата група може да наброява 
сто и повече души. В социологията се използва терминът за такава група „агрегат”, но 
за нас той е неприемлив, защото има в себе си конотацията на нещо механическо, 
машинно, а все пак става дума за хора, не за механизми. Такова определение е повече 
метафора, която иска да подскаже, че контактите между участниците не са така 
„горещи”, емоционални, както е при малката група. Голяма група може да са феновете по 
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някакъв интерес, които се виждат по време на събитие, което има определен ритъм на 
провеждане – седмично, или пък най-много месечно. Трудно е да се даде точна мярка, тъй 
като всяка такава група се определя вътрешно и това няма да важи за никоя друга 
подобна, но не и идентична на нея група. С две думи има достатъчно силна 
интензивност на контакта, но не както при малката група. Голямата група, може да 
има няколко малки.  

A. IV. Общност 
Общността е структура, която се състои от големи и малки групи и, разбира се, 

от индивиди. Общността може да представлява свободна конфигурация от посочените 
категории. Населението на отделно село или град може да се изживява като общност, 
по отношение на някакъв общ признак – празник на селото или града. Общността е още 
по-пластична от голямата група, тъй като участващите в една общностна 
структура/конфигурация може да се увеличава или намалява непрекъснато, в зависимост 
от желанието за участие или неучастие. Основното правило е: „вход и изход свободен”. 
Това, разбира се, не означава, че въобще няма правила, но по-точното е, че няма твърди 
санкции. Харесва ти – влизаш, асоциираш се, присъединяваш се. Не ти харесва – излизаш, 
отсъединяваш се, десоциираш се. Подобна структура е например ООН, в която към 
настоящия момент членуват 192 държави. Членството, участието в подобни 
общности, не е задължително, но е желателно. Например архитектите и урбанистите, 
чрез различни инициативи могат да участват в най-различни общности – на местно, 
национално и международно равнище. САБ, съюзът на архитектите в България, е 
подобен тип общност. Членуването в този съюз не е „задължително, а пожелателно. 
След формирането на КАБ, Камара на архитектите в България, която е задължителна 
структура за официално, формално практикуване на професията „архитект“, някои 
архитекти вече престанаха да се интересуват от членството си в САБ и това не 
доведе до никакви санкции, нито до други форми на порицание. В обобщение, това което 
е същественото за „линията на неформалното“, е че отношенията по тази линия са 
вербални/устни, за разлика от отношенията по линия В, които са текстуални/писмени. 
Абсолютно погрешно е твърдението, че при този тип отношения няма правила. Има, но 
те не се записват, а само се казват, устни са, знаят се само от участниците в 
съответната структурна категория – в малката група, в голямата група, в 
общността. Много често при тези отношения се използват кодове, които са 
неразбираеми за другите, а и не е нужно да бъдат разпознаваеми. Тези отношения 
понякога са по-устойчиви, отколкото формалните, които се основават на принудата. Те 
са меки, пластични. Непрекъснато се интерпретират. Те създават богатството и 
очарованието на човешкия свят. Те са като вариациите в музиката, суингирането в 
джаза и дуендето в испанската песен. Като всяко завладяващо очарование, те са опасни 
като мъртво вълнение, което се крие под повърхността на привидното гладко море. 
Ако не са те, животът би изглеждал като празна бутилка от вино.  

„В началото бе словото”. И това, което не бива по никакъв  начин да се забравя, че 
всичко започва с индивида, който лежи в основата на неформалното.  Той е 
законодателят, за разлика от формалното, където законодателят е обществото. 
Именно за това в графичното изображение стрелките са насочени от индивида към 
малката група, голямата група и общността, а цветът е червен, символизиращ 
кръвната връзка, горещото, емоционалното, ирационалното – любовта. 
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В-В Линия на формалното 
B. IV*. Общество 
Обществото е такава структурна категория, която се основава на принципа на 

задължителността и на писаните правила, закони. За обществото трябва да се 
придържаме към разбирането, дефиницията на Тьонис (Gesellschaft) като за структура 
от отношения, които са институционализирани, важат задължително за членовете на 
обществото и неспазването им води до санкции – материални и морални. Много по-
рядко санкциите са позитивни, положителни във вид на награди – материални и 
морални. Обществото обхваща всичко, което е под неговата юрисдикция, т. е. под 
негово подчинение. Например, характерът на общество има конституцията на 
Република България, която е задължителна за всички нейни граждани. В този смисъл 
обществото като една пределно абстрактна категория е „върховенство на закона”. 
Създаването, прилагането и санкционирането на закони, това е обществото. То се 
легитимира чрез така нареченото разделение на властите – законодателна (Народно 
събрание), изпълнителна (Министерски съвет), съдебна (Прокуратура и съд). На върха на 
тази пирамидална структура е най-висшият от тези три органа – Народното събра–
ние (Парламентът). Обществото трябва да се схваща като легитимна, прозрачна 
страна на социума. Обществото в качеството на своята най-върховна институция – 
Народното събрание (Парламентът), легитимира всички останали форми на социалния 
живот по линията общество → институция → ко лектив → личност. Нап ример 
индивидът „Х“ може да стане архитектът „У“, само ако тази възможност е 
санкционирана от Народното събрание, което легитимира тази професия като 
официално призната в държавата. Държавата, Народното събрание легитимира права 
на институцията – Министерство на образованието, което от своя страна 
легитимира права на УАСГ, който легитимира индивида „Х“ като личността „У“, давайки 
му званието архитект, със съответните права и задължения за практикуване на 
професията – индивидът Иван става архитектът/личността Петкан. Така формалното 
за разлика от неформалното, трябва да се разбира като санкция, която идва от горе, от 
върха, за да освети (или порази) личността, там някъде долу. Оличностяването, т. е. 
званието „архитект“ е загуба на идентичността на Аза, на индивида. Доминира 
званието над името като собствено име на индивида – всички индивиди са различни, но 
всички архитекти по своя професионален признак са еднакви – просто архитекти и 
толкова. Архитектите, респективно урбанистите, са скрити зад абстрактната 
категория архитектура, респективно урбанистика, в един общ смисъл, имащ 
отношение към някакъв вид професия – лекари, учители, банкери, юристи и т. н. и т. н.  

Ето защо при формалните отношения, това което задължително трябва да се 
знае е, че те се основават на безкръвната връзка, на абстрактната категория връзка, 
на абстрактната категория закон като писани правила за живеене, че движението е от 
общото към частното, от обществото към личността, и че формалното 
трансформира индивида в личност, малката група в колектив, голямата група в 
институция и общността в общество. Но трябва да е ясно, че обществото – 
формалното е само част от живеенето, а не цялото живеене. Понякога може да 
доминира формалното и тогава говорим за цивилизация или за цивилизованост (от 
civitas, държава) понякога може да доминира неформалното и тогава говорим за култура 
(от cultus, cultura, облагородяване, благородство) или културност. Затова, че 
формалното е израз повече на абстрактното – закона, в модела то е символирано със 
синия цвят, синята кръв, кръвта на властта.  
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 VI. ЕКИСТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ДОКСИАДИС 
 В теоретико-методологически аспект, единствено екистичната концепция на 

Доксиадис е съществена защото се основава на 
взаимодействието между човека и природата, 
и защото е близка до нашите теоретични 
постановки и има ясен системно-структурен 
характер. Тя визира три основни 
аспекта/равнища на това взаимодействие, 
които нямат йерархичен порядък, а имат 
отношение към фундаменталните категории 
време/функция и пространство/форма: 
 Първо. Урбанистичната система като 
проявление на взаимодействието между 
природата и човека има пет (5) главни 
елемента: 

• природата (Nature) – физическата 
действителност, състояща се от 
въздух, земя и вода, както флората 
и фауната, които съществуват и 
се развиват в тях;  

• човека (Man) – отделният човек в 
качеството му на индивид; 

• социума (Society) – социумът 
разглеждан в качеството му на 
цялостна система от индивиди, 
личности, групи, колективи, 
общности и общества; 

• черупките (Shells) – сградите и 
различните съоръжения, които 
хората конструират и строят за 
да удовлетворят своите 
потребности; 

• мрежите (Networks) – всички 
видове транспортни, 
телекомуникационни, електронни 
и снабдителни системи /вж. 
фиг.а./. 

 Второ. Взаимодействието между тези 
пет базови елемента, може да се разглежда в 
контекста на пет базови дисциплини: 

• социалните системи; 
• политическите системи; 
• икономическите системи; 
• технологическите системи и 
• културните системи. 
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при което могат да се установят и наблюдават повече от 33 ман. комбинации /вж. фиг. 
b./. 
 Трето. Ако се приеме, че всеки отделен човек/индивид е участник в 
урбанистичната система, в нейните различни пространствени и времеви измерения, 
могат да се дефинират оптимален брой единици /наречени екистични единици/ на 
нейното структурно проявление: 1. човек /Man/, 2. стая /Room/, 3. жилище /Dwelling/, 4. 
група жилища /Dwelling Group/, 5. малка градска общност /Small Neighborhood/, 6. съседска 
общност /Neighborhood/, 7. малък град /Small Town/, 8. град /Town/, 9. голям град /Large 
City/, 10. метрополис /Metropolis/, 11. конурбация /Conurbation, съединяване на няколко 
града или урбанистични структури/, 12. мегалополис /Megalopolis/, 13. урбанистичен 
регион /Urban Region/, 14. урбанистичен континент /Urban Continent/, 15. екуменополис 
/Ecumenopolis, световен град от гр. οικοσ ‘дом’, ονομα ‘име’ и πολισ ‘град; – οικουμενη 
‘ойкумен’, у древните гърци, населената от хората част на земята/, то възможните 
комбинации от тези взаимодействия са безброй /Фиг. c и d/. 
 Следователно урбанистичната система, разглеждана като цялостна представа, 
„картина”, в комбинацията от елементи, дисциплини и екистични единици, е преди 
всичко една идеална представа, т. е. „структурно-функционална и пространствена 
парадигма на урбанистична(та) система”.  
 

VII. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОУП НА ОБЩИНА МАРИЦА 
 
Основна цел на Общия устройствен план на община Марица е осигуряване на 

оптимални условия за социално и пространствено развитие, в нейните 
административно-териториални граници, на базата на концепцията ПУЛСАР 
/пулсиращи урбанистично-ландщафтни структурни ареали на равновесие/ основаваща 
се на ясни принципи и закономерности, като се създаде качествено нова структура и 
среда за живот на населението на общината в близка и по-далечна перспектива. 

Тази цел ще бъде постигната в съответствие с: 
• Отчитането на местните човешки и природни ресурси и тяхното максимално 

ефективно и разумно взаимодействие и използване; 
• Отчитане на благоприятните и неблагоприятни въздействия на външни 

фактори на различни равнища – локално, регионално, национално, европейско и световно; 
• Ефективна интеграция за постигане на съвместни цели със съседните общини, 

при отчитане на взаимните интереси; 
• Регионалната политика на Европейския съюз, с оглед постигането на 

устойчивост на урбанистично-ландшафтни ареали на растеж, в който попада и община 
Марица; 

• Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 
периода 2005 – 2015 г. и моделите за концентриране на социални и икономически 
активности – „европолиси” и национални центрове за растеж и развитие, които за 
България са три – София, Пловдив и Варна; 

• Стратегията за развитие на област Пловдив, която като основен програмен 
документ определя дългосрочни цели и приоритети на областната политика за 
развитие и устройство в съответствие с приоритетите на по-горните равнища, 
както и с нейните специфични цели за повишаване конкурентоспособността на 
икономиката, чрез ефективно използване на човешките и природни ресурси и чрез 
въвеждането на иновативни практики;  
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• Общинският план за развитие на община Марица за периода 2005 – 2015, който 
като средносрочен планов документ, отчитайки целите и приоритетите на 
кохезионната политика на Европейския съюз, се основава на следните принципи: 

– партньорство, публичност и прозрачност при осъществяването на 
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката; 

– концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие; 
– допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с други източници; 
– междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 

процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 
наблюдението и оценката; 

– съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 
действия на национално и регионално равнище. 

Задачите, които трябва да бъдат постигнати, с оглед на основната цел на плана 
са: 

• развитие и усъвършенстване на средата за обитаване, съобразена с местните 
практики и търсене на нови форми; 

• развитие и усъвършенстване на производствената инфраструктура и 
структура, в нейните два основни отрасъла – земеделие и промишленост, чрез 
осигуряване на необходимите за целта функционално-пространствени условия, с оглед 
на възможностите за ефективна интеграция и въвеждането и прилагането на 
иновативни практики и дейности; 

• развитие и усъвършенстване на социалната инфраструктура и структура, в 
нейните разнообразни форми като се търсят възможности за широко прилагане на 
публично-частното пространство; 

• развитие и усъвършенстване на рекреативната инфраструктура и структура, 
като се използват наличните екоресурси и се създадат нови такива, в цялото 
пространство на общината; 

• да се доразвие и изгради благоустройствената инфраструктура и структура, с 
оглед изискванията за максимална хигиена на бита и живота; 

• да се доразвие и изгради пътната и железопътната инфраструктура и 
структура на общината, особено в частта на общинската такава; 

• да се създадат благоприятни условия за привличане на чужди инвестиции чрез 
подходяща структурно-функционална организация на пространството на общината; 

• да се осигурят оптимални екологични условия с оглед съхраняване на 
биоразнообразието с растителен и животински характер; 

• да се доразвие концепцията ПУЛСАР в нейните позитивни аспекти и като 
пример за добри урбанистични практики, не само в национален, но и в европейски 
аспект.  
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 1. ИСТОРИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ АСПЕКТИ 
1.1. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Пространството на община Марица се намира в един от значимите в 
урбанистично отношение ареали, участващ активно и формиращ основната Европейска 
урбанистична структура от „Европолиси”. За България тези структурни урбанистично-
ландшафтни ареали са три – Софийски, Пловдивски и Варненски, в които е 
концентрирана активна социална дейност, с оглед постигането на общонационален 
растеж; които генерират активности повишаващи жизнения стандарт, и в които 
трябва да се полагат максимални усилия за поддържане на социално-природното 
равновесие и биологичното разнообразие.  
 Значимостта на този ареал е исторически непрекъсната в продължение на 
хилядолетия като най-ранните културни сведения са от VI хилядолетие пр.н.е., към 
времето на късния неолит. Това са поселищни елементи, в които са разкрити жилищни 
постройки, чийто план изглежда вече установен като модел – преддверие, домакинска 
част и основно жилищно помещение с огнище и пещ. Конструкцията на сградите е 
дървена, с пълнеж от глина, слама, мазилка, глинен под и скатен покрив покрит със слама. 
В разкритите жилища са намерени много предмети на бита, но така също и накити и 
култови предмети – фигурки на хора, животни и растения. Те свидетелстват, че още в 
този тъй ранен за човечеството исторически период, населението от този регион 
освен с лов и риболов, вече е развило културно-цивилизационни форми на земеделие и 
скотовъдство. Развило е своя традиционна битова култура, в която се виждат 
практиките на тъкачеството и грънчарството, като последното освен с 
изработването на битови предмети се е занимавало и с изработването на 
декоративни и култови фигурки. Това свидетелства за развитие на духовен живот, 
който непрекъснато се е разширявал, задълбочавал и усъвършенствал.  
 Към средата на V век пр.н.е. се формира Одриската държава, която е разгърнала 
своята власт в пространството на басейна на река Марица. Тя е била най-могъщата и 
богата тракийска държава, северно от гръцките полиси по Егейско море и западно от 
Черноморските полиси, участвайки активно в политическия живот на региона, повече 
от век и половина, до инвазията на Филип II Македонски, когато в 342 г. пр.н.е. покорява 
тракийските племена. Оценявайки стратегическата значимост на това пространство, 
Филип II става основател и на първата урбанистична фортификация и така се появява и 
градът, който приема и неговото име Филипополис. Траките наричат града Пулпудева 
или Пулпудава, което на тракийски означава град на Филип.  
 Така IV век пр.н.е. може да се приеме за начало на урбанизацията на Тракия, а 
Филипополис постепенно се развива като метрополис за целия регион. Промяната на 
гео-политическата ситуация е идването на римляните на Балканския полуостров. След 
смъртта на Реметалк през 46 г. пр.н.е., Тракия е завладяна от Рим, след дълга съпротива, 
и е обявена за „Римска провинция Тракия”. Това че Тракия е включена в пределите на 
огромната Римска империя засилва значението на Филипополис и на неговия ареал, който 
се простира на север до Стара планина,  на изток до Чирпан, на юг до вътрешната част 
на Родопите и на запад до Септември. Така Филипополис, Тримонциум става метрополис, 
т.е. областен център, а в  надписите по монетите от това време той е отбелязван 
като „блестяща метрополия”. 
 През I век пр.н.е. и I век сл.н.е. Тримонциум /Филипополис/ се изгражда съобразно 
римските урбанистични канони и от това време той става град и в съвременния смисъл 
на това понятие - urbs. С това започва урбанистичното развитие на Пловдив и неговия 
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урбанистичен ареал, в който най-силно присъствие има и пространството на община 
Марица.  
 От II век сл. н. е.  до XIV век, Пловдив и ареалът му имат периоди на разцвет и 
упадък, в резултат на непрекъснатите политически противопоставяния, които са 
съпроводени с ужасяващи разрушения, подобни на природни катаклизми. Римската 
история постепенно бива заровена под земята, както е и на много други места – София, 
Кюстендил, Стара Загора. Съдбата на Пловдив, както и на България, се променя 
драматично и трагедийно след завладяване на Балканския полуостров от османските 
турци и установяване на тяхната власт почти до края на XIX век, когато в резултат на 
Руско – турската война е възстановена Третата Българска държава – 1878 г. По това 
време Пловдив е най-големия и най-възхвалявания от всички български градове. През 
следващия XX век в България станаха значителни трансформации в социален аспект – 
идеологически, политически, икономически и урбанистически. От втората половина на 
XX век започна процес на ускорена урбанизация, който към края на века се забави, под 
влиянието на обективни фактори, установявайки едно оптимално за нашите условия 
съотношение на градско към селско население 70% към 30%. 
 

  
Фиг. 1. Могили и селища Фиг. 2. Могили  
 
 
 Община Марица, която се обособи като самостоятелна административно – 
стопанска единица през 1987 година, приемайки предизвикателствата на новата 
политическа ситуация и под въздействието на мощни външни и вътрешни фактори, 
преживява позитивни социално - икономически трансформации, които изискват нови 
подходи на мислене и практика, за да бъдат успешно овладяни и разумно контролирани. 
 Проектът за Общ устройствен улан на община Марица, е израз именно на 
потребността от нов урбанистичен, функционално - пространствен модел на 
архитектурата на общината – концепцията „ПУЛСАР” – пулсиращи урбанистично - 
ландшафтни ареали на растеж/равновесие. Концепцията „ПУЛСАР” е не само израз на 
новата регионална политика на Европейския съюз, но и еталон за нейното практическо 
приложение. 
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Фиг. 3. Пловдивски ареал 1990 г. Фиг. 4. Пловдивски ареал 1890 г. 
 
 1.2. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.2.1. Релеф 
Морфоструктурното развитие на Пазарджишко-Пловдивското поле е в резултат 

на периодично появяващите се негативни движения в Горнотракийския гребен през 
плиоцена и кватернера и съпътстващите ги акумулационни и ерозионно - денудационни 
процеси. 

Северната оградна верига е представена от хълмисти и силно пенепленизирани 
ридове на Същинска и Ихтиманска Средна гора с надморска височина 800-1000 м, а 
южната - от значително по-високите и стръмни масиви на Централните и Западни 
Родопи. 

Релефът на Община Марица е еднообразен, изключително равнинен. Селищата на 
Общината са разположени северно от поречието на река Марица и се намират в 
централната част на Пазарджишко - Пловдивското поле от Горнотракийската низина. 
Надморската височина на територията на Общината варира в рамките на 110 до 180 
метра, с относително малки хипсометрични денивелации. На север и на юг низината се 
задига отначало плавно, а след това все по-стръмно и преминава в склоновете на Средна 
гора и Родопите. Линията на най-голямото понижение върви по р. Марица от запад на 
изток. 

Релефът на територията на Община Марица се охарактеризира като равнинен, с 
различни елементи (дерета, оврази, блата, могили), резултат от физико-климатичните 
геоложки и антропогенни въздействия. 

 
1.2.2. Климат 
Община Марица, като част от Среднотракийската низина има преходно-

континентален климат, със средиземноморско влияние: мек с кратка зима и 
продължителна топла есен. Забелязва се известно различие в количеството на 
валежите в сравнение със съседните райони. Тук са измерени едни от най-ниските техни 
средно-годишни суми за Южна България (495 л/кв. м). В този смисъл са добре изразените 
пролетно и лятно засушаване. Определящи фактори за климата са валежите, 
температурата, влажността на въздуха, посоката и силата на ветровете. 

По данни на метеорологическата станция най-рано сняг е падал през втората 
половина на ноември и се е задържал най-късно до втората половина на март. Снежната 
покривка е общо взето много тънка - 10 см и се задържа 13-44 дни (120-130 мм), а 
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продължителността на снежния период - средно около 50 дни. Най-малка е тя през 
втората десетдневка на ноември и третата десетдневка на януари. 

Първият мраз в района настъпва средно към 27 октомври, а последният –  към 9 
април. Ето защо е налице доста продължителен вегетационен период на растенията 
без мраз, което осигурява отглеждането на голям брой култури. 

Валежите дават главната приходна част в баланса на подземните и 
повърхностните води. Те не са равномерно разпределени в годината. Най-много са през 
пролетта, а най-малко през есента и зимата. Дължината на вегетационния период е 6-7 
месеца. 

Средногодишната сума на валежите за 50 годишен период при най-близка станция 
Пловдив е 540 мм, с два максимума през май и юни и два минимума през февруари и 
август. 

Данните за температурата на въздуха са следните: средна януарска - 0,3°С, 
средна юлска - 24°С, средна годишна - 12,1°С. Периодът на замръзване на почвата е 
кратък, с нахлуване на студен континентален въздух. 

Пролетта настъпва в началото на март ( средна температура над 5°С). Лятото 
е горещо, а летните валежи са 140-150 мм. Районът се характеризира с добра годишна 
продължителност на слънчевото греене (2090-2180 часа годишно), при нормална 
температура над 10°С: 1550-1600 часа. Сумата на годишната слънчева радиация е висока 
(5350-5500 МДж/м2). 

Атмосферната континентална циркулация и свързаната със нея малка облачност 
през лятото спомагат за повишаване температурните разлики между лято и зима 
(средна температурна амплитуда на въздуха е 11°С). За общината, високите летни 
температури, в съчетание с безвалежно време са неблагоприятни, така както и 
приземните температурни инверсии в безветрени зимни нощи. Средногодишният брой 
на инверсиите е 81%. 

Средномесечната относителна влажност на въздуха в района е сравнително 
ниска, по-висока влажност има предимно през есента и зимата - 10% от влажните дни в 
годината. 

Облачността и мъглите са свързани с процесите на кондензация в атмосферата. 
Средният годишен брой на облачни дни е 103, като максимумът е през зимата – бал 6.8, 
което намалява със 67% притока на топлина. Има до 33 дни с мъгла през годината, като 
50% от тях са придружени с температурни инверсии. Гръмотевичната дейност е 
интензивна, средно 35-36 дни. Сумарното изпарение от 500-550 мм/год. е голямо за 
района. 

Ветровете в района са преобладаващо западни. Средната повтаряемост на 
„тихо” време е 40-45%, което е добро условие за разсейване на компонентите 
замърсяващи атмосферния въздух. 

 
1.2.3. Геоложка характеристика 
Литостратиграфските единици, изграждащи разглеждания район обхващат 

широк хроностратиграфски диапазон от докамбрия до кватернера. Интерес за 
настоящата разработка представляват неогенските седиментни скали и 
кватернерните образувания. 

Неоген (N2) 
Неогенските седименти в района са представени от Ахматовската свита. 

Същата заляга трансгресивно върху пъстра блоково-разломена подложка от скали с 
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докамбрийска, горнокредна и палеогенска възраст. В разглеждания район Ахматовската 
свита е покрита от кватернерни алувиални наслаги. В свитата се отделят три 
макроцикъла, отразяващи площната смяна на седиментоотлагането. Долните два 
макроцикъла се разкриват на голяма дълбочина и сондажи. Третият макроцикъл има 
големи разкрития на повърхността, а в участъците, където е препокрит, 
кватернерната покривка не надхвърля 40-50 т. Изграден е от глини, песъчливи глини, 
глинести пясъци и по-малко чакъли, с отделни валуни. По генезис това са алувиално-
пролувиални образувания с характерен жълто-ръждив цвят. Дебелината на 
Ахматовската свита е от 16 до 300 т.  

Кватернер (0) 
Кватернерните наслаги имат повсеместно разпространение. Формирането им е 

в пряка връзка с геоморфоложкото и неотектонското развитие на областта през 
кватернера. По морфоложка структура и характер кватернерните наслаги в 
разглеждания район са разпространени под формата на алувиално-пролувиални 
отложения. Изграждат големи площи северно от р. Марица. 

В основата си са изградени от валунно-чакълни, чакълни и песъчливи материали. 
Северно от р. Марица, където е местоположението на разглеждания обект, късовете са 
от гранити, гнайси, гнайсошисти, като преобладават гранитите. Свързващата маса е 
песъчливоглинеста или глинесто-алевритна. 

Над тези наслаги идват неясно слоести или косо слоести чакъли и пясъци, 
късовете са добре заоблени, с аналогичен състав на първите. Пясъците имат 
полимиктов, кварцфелдшпатов състав и жълтеникав цвят. Глинестата компонента е 
монтморилонитов тип. По сондажни данни дебелината на описаните алувиално-
пролувиални образувания достига до 100 м, но обикновено варира в по-малки граници, а в 
разглеждания район достигат на дълбочина до 20-24 м. 

Хидрогеоложки условия 
Структурните особености на разглеждания район обуславят наличието на 

порови подземни води, привързани към плиоценските и кватернерните седименти. 
Порови води в плиоцена 
Плиоценският водоносен хоризонт е напорен до слабонапорен. Привързан е към 

водоносен комплекс, който обхваща и част от палеорусловите отложения на р. Марица. 
Основен колектор на подземните води са пясъчно-чакълестите седименти. Мощността 
му е до 300 м. Горният водоупор на водоносния хоризонт е добре изразен и е представен 
от глини и песъчливи глини с неиздържана мощност. За долен водоупор служат 
алевролитите на понта, а там където те липсват - скалите на фундамента. 

Плиоценският водоносен хоризонт е слоест. Характеризира се като слабо до 
средно водообилен. 

Неговото подхранване се осъществява в сравнително по-високите северни, 
северозападни и южни части на Пловдивско-Пазарджишко поле и е по неговите граници. 

Сложният геоложки и тектонски строеж на Маришкия ров, където попада района 
на Пловдив и блоковото разломяване на скалната подложка не изключва възможността и 
за евентуалното подхранване на плиоценския водоносен хоризонт от съседни водоносни 
хоризонти (палеогенски карстов водоносен хоризонт и пукнатинни води от 
подложката). 

Водите са пресни, което е доказателство за наличието на активен водообмен в 
слоестия водоносен комплекс. Минерализацията е в границите от 0,326 до 0,490 g/l. 
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Нивото на подземните води се установява на дълбочина от 0 до 10 м, а в 
разглеждания район очакваме тяхното установяване на нива между 4 и 6 м. 

Порови води в кватернера 
Изграден е основно от чакълести, песъчливи и песъчливо-глинести материали, 

които са разслоени от глинести прослойки на редица пластове. Дебелината на 
хоризонта достига до 15-25 м. Коефициентът на филтрация е около 70-100 m/d. 

Кватернерният водоносен хоризонт е безнапорен. Посоката на движение на 
подземният поток е от северозапад на югоизток, северно от р. Марица. Средният 
хидравличен градиент е 0,0028. Нивото на подземните води е на 1-3 м от терена. 

Режимът, респ. амплитудата на изменение на водното ниво, във връзка с 
подхранването и дренирането е различно. Най-високи са през месеците февруари-април, 
а най-ниски – през септември-ноември. Средногодишната амплитуда на колебание е 
около 2,0 м. Според своя генетичен тип подземните води в Пловдив и региона са порови. 
Те се акумулират в мощните песъчливо-чакълести материали от акумулационните 
тераси на р. Марица и на наносните конуси на притоците ѝ. Наличието на места на 
глинести пластове придава на подземният поток слабо напорен характер. 

Подхранването на водоносния хоризонт е: от р. Марица и притоците ѝ; от 
инфилтрация на води, подавани за напояване на селскостопанските площи; от 
инфилтрация на валежни води и от съседни водоносни хоризонти. 

Средният модул на подземния отток за северната част на потока е 7 (l/s)/km2. 
Геоложките и хидрогеоложки условия на територията на общината са 

благоприятни за бъдещо разширение на водоснабдителната ѝ система и разработване 
на нови терени с жилищни и стопански функции.  

Физико-геоложки явления и процеси: 
Физико-геоложки явления и процеси като карет, свлачища, срутища и др., които 

да влияят в района на Община Марица отрицателно на стопанската дейност и бита не 
са установени и не се очакват. Съгласно сеизмичното райониране на страната, 
територията на общината попада в област със сеизмична активност IX степен по 
скалата на МШК - 64 и коефициент на сеизмичност Кс= 0,27. 

1.2.4. Хидрология 
В землището на с. Войводиново е разкрит източник на минерална вода, която се 

предлага в търговската мрежа като „трапезна”. 
Повърхностните води – реки, речни течения, открити водни площи и 

канализационната напоителна система, заема 5,46 % от територията на общината. 
Реките преминаващи през община „Марица” са р. Марица, р. Стряма, р. Потока, 
р.Пясъчник. Те имат обширни водосборни басейни извън общината и по-ограничени 
водосбори в общината. Други открити водни площи са предимно язовирните системи 
при селата Труд, Граф Игнатиево и Войводиново, и някои малки стопански язовири, 
разпръснати по цялата територия на общината, естествено свързани с каналите от 
ННС и ВКМ, подхранвани от язовирите Пясъчник, Домлян и речните течения. 
Повърхностните водни площи освен за общото си предназначение се ползват за 
напояване, рибовъдство и са традиционни естествени развъдници на водолюбиви 
птици и животни. 

1.2.5. Почви 
Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които 

заемат над 80 % от площта ѝ. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни 
и алувиално-ливаден тип.Тяхната комбинация в съчетание с температурната сума за 
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вегетационния период от 4400 οС, позволява на тези терени да се отглеждат 
високодобивни топлолюбиви земеделски култури традиционни за Тракийската низина. 
Земеделските земи са обработваеми (ниви, ливади, овощни градини, малко лозя и ливади) 
и необработваеми (мери, пасища, дерета и оврази). Малка част от обработваемите 
земи са некачествени и непригодни за земеделски нужди (песъкливи образувания и 
преовлажнени терени – резултат от природни явления; засолени почви – резултат от 
неправилна обработка на земята). Липсва актуална карта на почвеното разнообразие, 
както и система за наблюдение и контрол. Плодородието на почвите и големия дял на 
земеделските обработваеми земи определят и предимно селскостопанския характер на 
общината. 

1.2.6. Флора и фауна 
Община Марица заема централните части на Горнотракийската низина, в която 

се чувства забележимо средиземноморското климатично влияние, индикатор за което 
са наличието на средиземноморски флористични и фаунистични елементи. 

В резултат от антропогенната дейност, естествената растителност е със 
значително стеснен ареал – едва 2 % от територията на общината. Естествените и 
полуестествени гори не надвишават 0,9 % от територията. Съставени са от цер, 
благун, на места от дръжкоцветен дъб и полски бряст. По островите на р. Марица се 
наблюдават остатъци от лонгозни гори. Ниският % на естествени и полуестествени 
местообитания определя и бедното флористично разнообразие. Установени са поне 
пет вида предимно водни растения с консервационен статус:  

• Дяволски орех; 
• Блатна лудвига; 
• Блатен телиптерис; 
• Прешленолистен надводник; 
• Какички. 
В  останалите малки острови, широколистните гори са добре представени от 

родове орхидеи с висок консервационен статус – Orhis Sephalantera, Orhis Platantera. 
Широко разпространените агроценози на територията на общината определят 

ниската постоянна фаунистична населеност. Фауната представлява смесица от 
европейски , транспалеарктични и по изключение навлизащи иротурански елементи. 
Ендемити са открити сред сухоземните охлюви, многоножките, твърдокрилите. 
Ендемичен представител на ихтиофауната е Маришката бабушка.  

Херпетофауната е пострадала от интензивното селско стопанство и липса на 
естествени биотопи. 

Орнитофауната е силно повлияна от липсата на подходящи местообитания. От 
изключително значение е запазването на малките по площ оазиси естествена 
растителност по островите на р. Марица и малките петна от широколистни равнинни 
гори. 

Типичната бозайна фауна изцяло е повлияна от огромните площи агроценози. 
Компонентите растителност и животински свят ще бъдат подробно разгледани 

в доклада за Оценка на съвместимост на ОУП на община Марица с предмета и целите на 
опазване на защитените зони.  
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Фиг. 1. България. Географско райониране    Фиг. 2. Пловдивският ареал. Географска ситуация 

 
 
 

 
Фиг. 3. Пловдивският ареал. Реки и канали 

 
 

Съединение 
Раковски 

Пловдив 

Асеновград 
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1.3. Културна характеристика 
Културната характеристика на община Марица има своите традиции свързани с 

местния бит обособил се в годините на нашето недалечно минало от XIX век – 
българското Възраждане, изразяващо се във фолклорните изкуства, както и в 
образователната, просветителската и културната дейност. Във всички села на 
общината има читалища, църква и училища /някои от които вече закрити или очакващи 
закриване - виж приложения списък/.  

Материалната база на местната култура са общинските читалищни сгради, 
изградени в различни години на изминалото столетие. Замислени да създават 
възможност за многофункционално ползване, всички разполагат със зала, в която се 
провеждат селски тържества, театрални, художествени, ансамблови представления, 
кинопрожекции и др.  

В повечето случаи към читалищата са организирани библиотеки и музейни сбирки. 
Местната художествена самодейност и клубна дейност разчита на общинската сградна 
база и е пряко зависима от състоянието ѝ. Общинската управа влага средства в 
поддръжка на базата и осигурява платен персонал.  

За да се съхранят местните традиции, да се повиши качеството на живот на 
населението и да се обогати съдържанието на „активния отдих”, и в бъдеще 
читалищната дейност ще има определящо значение. Необходимо е да се извършат 
основни ремонти на сградите. Действащите читалища да дообогатят разнообразието 
на ползването на сградите, като включат организиране на курсове за квалификация на 
населението. Да се увеличи клубната специализирана дейност (на природозащитниците 
например) и да се намалят необходимите за издръжката им средства. Пустеещата база 
трябва да получи подходящо предназначение. Недостатъчни са местните тематични 
музейни сбирки, които да станат част от системата на бъдещата организирана 
туристическа дейност и да се включат в системата на културния обмен чрез 
гостувания и др. Забелязани са слаби наченки за идентифициране на етническите 
малцинства. Неразработените археологически обекти в бъдеще ще допълнят 
културната палитра на община „Марица” и ще я поставят в центъра на историческото 
и културното наследство на Тракийската низина.  

Необходимо е средствата отделяни от местната власт да бъдат допълнени със 
средствата на централната власт и тези (възможни) от програми на Европейския съюз, 
за да се запазят и в бъдеще местните фолклорни, битови и културни етнически 
традиции, да се обогатят и доразвият и да станат част от регионалния, националния и 
европейския културен календар.  

Религията като част от бита и културата на населението е представена от 19 
сгради на православни храмове (18 бр. църкви и 1 бр. параклис). Малцинствените 
етнически групи, които са предимно мюсюлмани, не са заявили потребност от 
собствени култови сгради.  

В много случаи празничната културна обрядност съвпада с религиозната православна 
традиция. Напоследък все по-често се обсъжда идеята за създаване на „Неделни 
училища” към храмовете, което ще допринесе за заздравяване на традициите и 
повишаване на морала и духа на населението.  

Библиотечната дейност е масово застъпена в дейността на читалищата в 
община Марица. Статистическите данни показват, че в 16-те читалища през 2007г. 
са функционирали общо 22 читалищни библиотеки. Същите разполагат с библиотечен 
фонд от  143 161 тома, а общият брой на регистрираните читатели е 3296 души. Към 
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някои от основните училища има и малки училищни библиотеки, които се ползват 
основно от учениците. 

Музейната дейност в община Марица е слабо развита. Тя е представена от 
няколко читалищни музейни сбирки, които са с подчертан местен (селищен)  характер. 
Същите не са познати за хората извън съответното населено място. 

Музикалните и други школи, както и кръжочната дейност са застъпени в различна 
степен в някои от читалищата. В читалището в с. Труд са организирани  мажоретен 
състав и духов оркестър. 

Материалната база на културата  в общината  включва сграден  фонд изграждан 
преди повече от 25-30 години. Това са т.нар. комплексни културни и младежки  домове с 
различен капацитет – от около 220 м2 РЗП (с. Войводиново) до 999 м2 РЗП (с. Граф 
Игнатиево). С по-големи площи са обектите за  културни функции и в селата Рогош (730 
м2 РЗП), Трилистник (587 м2 РЗП) и др. Днес тази база се ползва основно от читалищата. 
В отделни случаи има променени функции на същата и част от площите в бившите 
културни домове се използват от кметствата и други ползватели. Сградният фонд на 
културните домове  и днес е един от акцентите в селищните архитектурни ансамбли.  

Съобразно функционалното предназначение на читалищата като 
многофункционални обекти за културни дейности и прояви, повечето от културните 
(читалищните) сгради в селата от община Марица разполагат със салони с различен 
капацитет – от 100 до 400 места в залата.   

Общият брой на местата в салоните на съществуващите 16  културни обекта в 
селата на община Марица към 2008 г. е 2870.  По предназначение се използват салоните в 
14 от тях, чийто общ капацитет е 2700 места. Един от читалищните салони (със 110 
места) не се използва, а 1 от салоните е отдаден под наем. Читалищните салони се 
използват за различни обществени и културни мероприятия - селски тържества, 
театрални, художествени, ансамблови представления. До преди 10-15 години 
читалищните салони се използваха масово за  кинопрожекции,  но днес тази културна 
дейност  вече не се реализира в селските културни обекти. 

Във функционален план стратегическите насоки за развитие на културните 
социални дейности в община Марица са изяснени. Те засягат основните направления в 
тази сфера – комплексната читалищна  дейност.  Стратегическите насоки, засягащи 
опазването и експонирането на културно-историческото наследство в общината  са 
обект на други специализирани проучвания в рамките на ОУП на община Марица 
(подсистема КИН). Важно е да се отчита и  създадената, съществуваща със значима по 
мащаби инфраструктура за културна дейност. И в перспектива същата ще се реализира 
в обектите за комплексна културна дейност, каквито са читалищата. Това до голяма 
степен насочва към този тип обекти на културата   потребността от инвестиционен 
капитал. 

Важно стратегическо направление в развитието на културата е това за търсене 
на възможности за насищане на съществуващи обекти на културата с ново съдържание 
и функции (засягащо най-силно читалищата като комплексен обект на културата). 
Читалищата следва да бъдат места за интернет клубове, за информационни и 
консултантски центрове, както и иновации в тази сфера. 
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Обекти на културата и култа: 
с. Бенковски: Читалище „Васил Левски”; Църква „Св. Троица” 
с. Войводиново: Читалище „Виделина”; Църква „Св. Спас” 
с. Войсил: Читалище „Х. Ботев”; Църква „Възнесение Христово” 
с. Граф Игнатиево: Читалище „Изгрев”; Църква „Възнесение Господне” 
с. Динк: Читалище „Просвета”; Църква „Пресвета Богородица” 
с. Желязно: Читалище „В. Левски” /няма сграда/; Църква „Св. Георги Победоносец” 
с. Калековец: Читалище „Пробуда”; Църква „Св. Св. Кирил и Методий” 
с. Костиево: Читалище „Никола Вапцаров”; Църква „Св. Троица” 
с. Крислово: Читалище „Просвета”; Църква „Успение на Св. Богородица” 
с. Маноле: Читалище „Просвета”; Църква „Св. Димитър”; Параклис „Св. Богородица” 
с. Манолско Конаре: Читалище „Пробуда”; Църква „Св. Теодор Тирон Стрателат” 
с. Радиново: Читалище „Отец Паисий”; Църква „Св. Никола Летни” 
с. Рогош: Читалище „Изгрев”; Църква „Св. Атанас”  
с. Скутаре: Читалище „Светлина”; Църква „Св. Пророк Илия” 
с. Строево: Читалище „Пробуда”; Църква „Св. Николай Летни” 
с. Трилистник: Читалище „Йордан Колев”; Църква „Св. Параскева” 
с. Труд: Читалище „Светлина”; Църква „Св. Троица” 
с. Царацово: Читалище „Дядо Иван Арабаджията” 
с. Ясно Поле: Читалище „В. Левски”; Църква „Св. Архангел Михаил” 
 
 
 

     
 
Голямата могила до Маноле 
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 2. СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
 
 2.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1.1. Глобални аспекти 
Всички днес говорят за „глобализацията”. Съгласни или не, трябва да приемем, че 

светът става все по-взаимозависим, което всъщност е самото състояние на 
„глобалност”. Почти никой и нищо не може да остане вече само в себе си или за себе си. 
Това създава нови възможности за взаимодействия, които преди са били немислими. 
Поражда нови надежди, но и не по-малко тревоги. Sub specie eternitatis (От гледна точка 
на вечността) човешкият живот изглежда нищожен. Но може би именно това го прави 
толкова ценен. И човек иска да покаже това по най-различни начини, например 
опитвайки се да прави прогнози и стратегии. И колко от тях са били верни и точни – 
много малко. Но човекът иска да види чрез съзнанието си онова, което често не му е 
дадено преживее, или да доживее да види. Все едно, че е част от вечността, че е 
предопределен да бъде такъв. И макар и да осъзнава тази своя мимолетност, той не се 
отказва да планира и конструира бъдещи светове, без да дава никакви гаранции, а само 
обещания. Рискувайки дори не толкова собствения си живот, а бъдещи животи, с 
уговорката, че то е за „светлото бъдеще на …”. Единственото оправдание е, че всичко е 
направено с най-добри намерения, но за жалост често и с неизвестен край. Това не 
подминава и стратегическото планиране. Има безброй примери за това и много малко 
сбъднали се, напр. като „хилядолетния трети райх”, за разлика от египетската 
стратегия, че „всички се страхуват от времето, а времето от пирамидите”. 

Стратегическото планиране, така както би трябвало да се разбира в неговото 
широко схващане, е указание за пътя, по който трябва да се случват нещата, 
гарантирайки ценностите, които трябва да има нашето живеене – на свобода, 
сигурност, справедливост и святост – онази пълнота, която е извечното желание не в 
количеството на своето имане, а в качеството на своето преживяване. 
Стратегическото планиране претендира за монопола над моделите, по които трябва 
да се случват „хубавите” неща, идеалните неща, а доколко това е във възможностите 
на човека, ни показва историята. 

Стратегическото, стратегическото мислене /от гр. στρατηγια/, е система от 
научни знания за закономерностите, по които трябва да се случват нещата, както и 
опитността от тяхното познаване и прилагане. Самото заемане на думата и 
използването ѝ, често в един разширен, разводнен обхват, не означава и подмяна на 
същността ѝ. Ако стратегическото е позна ване на закономерности и търсене на 
модели, които трябва да удовлетворяват тези закономерности, тогава 
разработваните стратегии ще изпълнят целта, за която са създадени. Но ако те не 
отговарят на посочените изисквания, то те няма да бъдат нито насочващи, нито 
ръководещи, нито моделиращи, а ще бъдат низ от противоречиви и необвързани 
обстоятелства. Ето защо така често срещаната дума „стратегия” може да бъде и 
подвеждаща, въпреки че ние имаме голяма потребност от стратегическо знание, 
мислене и действие. Да се мисли и действа стратегически, значи да познаваме 
закономерностите. 

Доколкото мисленето и знанието ни се основават на закономерности, моделите 
на действие ще съответстват на това, което трябва да се случва, ще бъдат 
адекватни модели, а не случайни, както свидетелства историята. Панелните жилищни 
комплекси, „греховното отроче” на социалното идеологическо и политическо, разбирай 
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стратегическо, мислене на XX век, са показателен пример за непознаване на 
закономерности, а именно, че жилищната функция като функция от неформален вид, 
т.е. нейерархична, е израз не на колективното, а на индивидуалното, не на 
колективистичното, а на идивидуалистичното битие. А моделите и формите, които се 
приложиха масово в Европа, особено след 1945 година, бяха противоположното на тези 
закономерности – антиномии /противоречия в нормата, в закона/. За това е и 
масовото негодуване от тях. За съжаление това продължава да не се разбира в 
същността на явлението нито у нас, нито в чужбина, поне що се отнася до неговата 
теоретическа, а не толкова практическа същност. Защото хората знаят по-добре от 
плановиците какво жилище им е нужно. Всички анкети показват предпочитание към 
къща, а не към апартамент. А когато планирането противоречи на това, за какво 
планиране може да се говори, особено пък стратегическо. 

Да вземем един друг случай – рухването на съветската социалистическа система. 
Оказа се, че никоя стратегическа прогноза не беше предвидила това, което се случи през 
1989 година. Голям срам за политолозите. Парадоксално, но факт. От една страна, 
Западът усилено работеше за това, което се случи през есента на 1989 г., а от друга, се 
оказа неподготвен за това дотолкова, че беше шокиран от предстоящото обединяване 
на двете Германии /става въпрос за съпротивата на Лондон и Париж от 
обединяването/. Какво се случи всъщност – нещо закономерно, очаквано или нещо 
случайно, неочаквано. Реакциите говореха повече за второто. Но случайно ли стана 
всичко това. Нищо подобно. Това беше проява на закономерности, поради които всички 
империи неизбежно рухват. Ще се опитаме да го обясним, като си послужим с някои 
аналогии от физическата теория, само за да подпомогнем анализа, а не за да се крием зад 
метафори. 

Във физиката състоянието „ентропия” /по гр. εν ‘във, навътре’ +τροπη 
‘обръщане’ / на една система, означава намаляване на обмена на системата с околните й 
системи, повишаване на хаотичното ѝ състояние, т.е. на нейната подреденост и 
евентуално „топлинна смърт” – „ентропиен ефект”. Когато една социална, разбирай 
идеологическа система започне да се разгръща, „развива”, тя може да попадне, а най-
често така става, под въздействието на два ефекта: първия – ентропийния, когато 
идеологията започва да се обръща все повече навътре, към себе си, т.е. към властовите 
си структури, занимавайки се само със себе си и пренебрегвайки „външната” среда – 
хората, преставайки да обменя с тях идеи и практики, ставайки все по нечувствителна 
към хората, втвърдявайки все повече своята структура – нечувствителност, в 
резултат на което се проявява вторият ефект, който сме нарекли „ефект на 
диаманта” – твърд, но крехък – един удар на точното място по структурата и тя се 
разпада. Това се случи – закономерното проявление на тези два ефекта, а никаква 
случайност. 

Стратегическото планиране започна да придобива все по-ясно изражение в 
глобален аспект от втората половина на XX-ти век и особено в последната четвърт от 
века. То все по-силно ще започне да доминира в началото на XXI век. Не че преди това не 
го е имало, но от тези години взаимозависимостите в света станаха все по-големи и 
това промени изцяло мисленето на всички – на обикновените хора, на предприемачите, 
на финансистите, на бизнесмените, на политиците и дори и на хората на изкуството. 

От своята най-ранна поява през 60-те години на XX век думата, терминът 
„глобализация” е бил използван както в популярен, така и в научен смисъл, за да се изрази 
отношение или за да се опише процес, състояние, система, структура, сила и дори епоха. 
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Но ако „глобализация” е терминът, който указва за действие, процес, то за самото 
състояние трябва да се използва друг термин и това е „глобалност”. Защото е редно да 
се прави разлика между процес – „глобализация” и състояние „глобалност”, първото 
изразяващо динамика, а второто – статика.  

„Глобализацията настъпва”. Това често повтаряно клише със заплашителен 
смисъл ни подсказва няколко важни неща: 

• първо, ние постепенно изоставяме състоянието на модерност, започнала 
преди пет века /от 1500 година/; 

• второ, ние се „движим” от състояние на модерност, към едно ново състояние, 
определяно като „постмодерност”, както стана популярно да се нарича времето след 
1960 година; 

• трето, ние все още не сме достигнали това състояние на „постмодерност”, 
ако въобще този термин, използван за първи път от Жан Лиотар през 1960 година, е 
най-подходящият, за да се означи това състояние. Според Зигмунд Бауман, идеята за 
постмодерността е въведена като набор от отсъствия и е артикулирана чрез фрази 
като „изчезнали са”, „няма вече”, „липсва” и т.н., което показва, че дори не е направен 
опит за еманципиране от старото модерно говорене; 

• четвърто, това състояние е състояние на типичен „фазов преход”, на коренна 
промяна, при която информацията започна да става по-важна от индустрията, 
характеризирала повече от 200 години модерността. 

Всичко това поставя за тълкуване и решаване на въпроси като: Как се случва 
глобализацията? Една ли е причината, или е комбинация от фактори? Дали 
глобализацията е разширена модерност или радикален прелом /тоест „фазов преход”/? 
Дали глобализацията създава нови форми на неравенство? Какви са нейните времеви и 
пространствени измерения? 

Поначало съществува едно широко поддържано и пропагандирано мнение, че 
глобализацията има преди всичко икономически характер – възникващата и 
утвърждаващата се глобална икономическа система. Вярно е, че икономическите 
аспекти са съществени, както показа последната финансова и икономическа криза , но 
дали всичко се съизмерва само с икономическото или глобализацията трябва да се 
възприема като многомерен процес на интеграция и дезинтеграция в същото време 
/„ефект на двойната спирала”/, като взаимодействие на универсални, цивилизационни 
практики и на уникални, културни ценности. И в края на краищата, възниква едно чисто 
човешко питане – за „добро” или за „лошо” се случва глобализацията? 

Най-голямото предизвикателство, което предполага изследването и 
разбирането на глобализацията, е свързване и синтез на различни клонове на знанието, 
на техните парадигми и модели по начин, който отчита особеностите на 
непрекъснато променящата се и взаимосвързана същност на нашия „постмодерен” /ако 
въобще е подходящ този термин/ свят. Накратко, проучването и разбирането на 
глобализацията изисква интердисциплинарен подход, който има достатъчно широк 
обсег на полезрение, за да вижда „голямата причина” /напр. парадигма № „тематично-
дисциплинна матрица” и № „асамблея на парадигми и модели”/. 

Опитите да се даде някаква точна дефиниция на глобализацията са непълни и 
подвеждащи, например: „Глобализацията като концепция означава концентрация на 
света, включително и интензификация на съзнанието”; „глобализацията съкращава 
времето и пространството на социалните отношения”; „глобализацията означава 
свободни пазари и свободни финансови потоци”, „глобализацията е преход от 
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индустриално към информационно общество”, „глобализацията е МакДоналдизация” и 
др. Ето защо е по-добре да се посочат някои основни характеристики на глобализацията, 
вместо да се опитваме да ѝ даваме точна дефиниция, която така или иначе е трудно да 
обхване и представи всички нейни основни аспекти. 

В края на краищата, глобализацията не е един хомогенен, а неравномерен процес, 
което означава, че хора, живеещи в разни места по света, са засегнати различно от 
тази гигантска трансформация на социални структури и културни ареали. В някои случаи 
/като доклада на Римския клуб от 1991 година/ се говори за „първата глобална 
революция”, съпроводена от буря от промени: икономически, политически, етнически, 
националистически, урбанистически, екологически, технологически, културологически и 
други като изхранване и глад, неравенства вътре и вън, хаос или ред и други подобни 
кризисни обстоятелства, та чак до констатацията, че общият враг на човечеството е 
човекът – виновен за замърсяването, сушата, глада, глобалното затопляне и други 
подобни, но това всъщност е объркване и подмяна на симптомите с причините. Като че 
ли човечеството попада в някакъв смислов вакуум.  

Ново явление ли е глобализацията? Социалните изследователи и историците 
обичат да съставят периодизации или етапи на развитие на човечеството. Най-често 
срещани са триадите , а от тях най-често срещани са органичните метафори на 
растеж: детство, зрялост, старост; или пък еволюционни цикли или вълни – трите 
вълни на Тофлър; или пък дивачество, варварство, цивилизованост; или пък 
предмодерност, модерност, постмодерност. Ние ще предложим един модел, който се 
състои от четири фазови преходи /няма как да се избяга от такива генерализации, стига 
те да не са чисто „организмични” или „механизмични”, които са прости аналогии или 
метафори/: 

• първи – ойкуменичен – овладяване на сушата, формиране на селски общности, 
земеделие и животновъдство; 

• втори – урбанистичен – формиране на градски общности и градско планиране; 
• трети – експанзионистичен – индустриализация и разширена урбанизация; 
• четвърти – глобалистичен – интелектуализация и тотална урбанизация. 
Както е видно, този модел е насочен основно към аспектите на 

пространственото и времево проявление на човека и на моделите и формите на това 
проявление, доколкото темата ни е свързана именно с това. Може би има нужда от 
някои допълнителни аргументи и разяснения, но за случая ще се ограничим с това. 

Както стана дума вече, ще посочим някои характерни проявления, измерения на 
глобализацията, респ. на глобалността, в аспекта им на стратегически такива. 
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Идеологически измерения на глобализацията 
Идеологията би могло да се дефинира като система от широко споделяни идеи, 

общоприети вярвания, ръководни норми, ценности и идеали, приети за истини от някои 
хора. Идеологиите обичайно предлагат на хората една повече или по-малко цялостна 
картина на света не само такъв какъвто е, но и какъвто трябва да бъде, тоест, 
предлагайки една стратегия за него, опитвайки се да организират огромен комплекс от 
човешки опит в сравнително прости /нещо, за което се писа по-горе/, но често и 
изкривени образи, които трябва да служат за ръководни начала. 

Могат да се посочат няколко стратегически идеологически претенции на 
глобализма: 

• либерализация и глобална интеграция на пазарите; 
• неизбежност и необратимост на глобализацията /М. Тачър: „няма 

алтернатива”/; 
• никой не носи отговорност за глобализацията /тоест тя е нещо като 

природен феномен/; 
• глобализацията е изгодна за всички; 
• глобализацията подпомага разпространението на демокрацията по света. 
Тези характеристики показват, че неолибералният език на глобализаията е 

идеологически, защото е политически мотивиран и допринася за възприемане на 
конкретни разбирания за това явление, които освен това съхраняват и стабилизират 
съществуващите асиметрични властови отношения. 

И така, господстващата идеология на нашето време – глобализмът, е създала 
политическо разбиране за глобализацията, което все по-силно се отстоява от 
правителства и заинтересовани корпорации. Все пак, нека посочим, че никоя идеология 
не се е ползвала с абсолютно господство. 

Политически измерения на глобализацията 
Политическите измерения на глобализацията се отнасят до интензификация и 

разширение на политическите взаимоотношения в света – държавен суверинитет, 
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растящ брой на неправителствени и неформални структури, както и перспективи за 
глобално и регионално управление. Могат да се откроят три въпроса: 

• Намалява ли ролята на държавата? 
• Кое е по-важно – политиката или икономиката? 
• Възниква ли глобално управление? 
В 1648 г. Вестфалският мир слага край на религиозните войни като резултат от 

Реформацията. Формулирани са седем принципа, най-същественият от които е, че 
„светът се състои от суверенни териториални държави, над които няма по-висша 
власт”. 

Модерната система на националните държави намери зрелия си израз в края на 
Първата световна война в прочутите 14 точки на президента на САЩ Удроу Уилсън, 
формулирани на принципа на националната самоопределеност. 

С утвърждаване на тенденциите на глобализма, след втората половина на XX век, 
е видно как международната общност от отделни държави бързо се превръща в 
глобална мрежа на взаимозависимости, които поставят на изпитание политическите 
действия на отделните държави. 

Ето и някои от политическите форми на глобализацията: 
• Глобално равнище – ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Световна банка, Световна 

търговска организация и др.; 
• Регионално/континентално равнище – Европейски съюз, АСЕАМ, Ислямска лига и 

др.; 
• Локално равнище – Световна асоциация на „Глобалните градове”, побратимени 

области и градове и др. 
Икономически измерения на глобализацията 
Икономическите измерения на глобализацията се изразяват в интензифициране и 

разпространение на икономическите взаимоотношения по целия свят – гигантски 
корпорации, мощни международни икономически институции и големи регионални 
търговски системи. 

Глобалният икономически ред възникна в края на Втората световна война в 
Бретън Удс, Ню Ингланд, САЩ, където се положиха основите на изработването на 
правилата за международната икономическа, финансова и търговска дейност с 
формирането на три важни икономически институции: Международния валутен фонд 
(МВФ), Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/, Генералната 
асоциация за търговия и тарифи /ГАТТ/ - 1946 година, впоследствие преименувана на 
Световна търговска организация /СТО/. Резултатът от тези действия често се нарича 
„златна ера на контролирания капитализъм”. 

Това, което е характерно за глобалната икономика е фазовият преход от 
неоконсерватизъм (кейнсианство – контрол и интервенция от страна на държавата в 
икономическите процеси) към неолиберализъм (който разглежда пазара като 
саморегулираща се система с тенденция към равновесие между предлагане и търсене, 
концепции, които идват още от теоретическите работи на Адам Смит /1723 – 1790/ и 
на Давид Рикардо /1772 – 1823/. 

Една особеност на глобалната икономика, която трябва да се отбележи е, че по-
големият финансов растеж е под формата на „предпазни” фондове и други пазари само 
за валута и ценни книжа, ориентирани към печалби не от настояща, а от бъдеща 
продукция. 
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Културни измерения на глобализацията  
Културните измерения на глобализацията се отнасят до интензификация и 

разширяване на културните потоци. Трябва да се има предвид, че култура като една 
много широка концепция, се отнася често за целия човешки опит. 

Неудържимият процес на културни взаимодействия наложи мнението, че 
културните практики са в самото сърце на глобализацията, което поставя няколко 
въпроса: 

• Обозрим ли е тематичният пейзаж? 
• По-хомогенен или по-различен свят? 
• Глобалната култура – еднообразие или различие? 
• Безконтролна консумация или консумирана безконтролност? 
• Глобално/локално – pro/contra? 
Последният въпрос даде основание на Роланд Робъртсън да „произведе” термина 

„глокализация” – взаимодействието между глобално и локално приемайки, че културата 
винаги се реализира в локален контекст. 

Потребителството днес играе централна роля, измествайки труда като 
централна категория на модерността. Културата на потребителското общество е 
различна от културата на обществото, центрирано около производството. Според 
Джон Керъл: „Етосът на това общество обявява: Ако се чувствате зле – яжте!... 
Потребявай и се чувствай добре. Утоляването на жаждата е пътят към спасението.”  

Екологични измерения на глобализацията 
Характерна черта на глобалната ситуация е, че в резултат на невероятното 

засилване – в абсолютен смисъл – на човешката активност, в бесния стремеж към 
техническо съвършенство, чрез безогледно експлоатиране на природните ресурси, 
човечеството рискува да унищожи собствения си дом – Земята. Това даде основание на 
редица социални изследователи да говорят открито и тревожно за глобални рискове, 
респ. за глобалното рисково общество и за потребността от управление на глобалните 
рискови ситуации. А те не са малко.  

До преди десетилетия последствията от замърсяването на средата имаха 
локален характер и можеха лесно да се отстранят от местните власти. Днес обаче 
екологичните рискови опасности имат такъв размер, такова широко разпространение и 
така трудно се идентифицират, че са нужни все нови и нови подходи. Става въпрос за 
макропроцеси на замърсяване, които са глобални и това изисква усилията на всички – на 
държави и правителства, на обществата и на отделните хора. 

Могат да се посочат поне четири основни източника на макрозамърсяване, 
водещи до глобални рискови ситуации: 

• Отделяните токсични вещества, които са съставени от биологично 
неразлагащи се химикали и радиоактивни отпадъци. Първоначалната тревога дойде от 
ААТ, а сега от ядрените отпадъци; 

• Окисляването на езерата и унищожаването на горите в резултат от 
индустриалната дейност, но и за нужди на земеделието. Механизмът на замърсяването 
още не е напълно изяснен; 

• Макрозамърсяване в горните слоеве на атмосферата, причинено от 
хлорфлуорохидровъглеродите, който атакува атмосферния озон, причинявайки появата 
на така наречените озонови дупки; 

• Парниковият ефект, най-опасният вид замърсяване, който регулира 
температурата на земната повърхност. Ефектът се състои в способността на някои 
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атмосферни слоеве да ограничават отразяването на слънчевата радиация от 
повърхността на земята, обратно в космическото пространство. Основната опасност 
идва от CO2 в атмосферата и увеличаването на неговата концентрация може да доведе 
до повишаване на повърхностната температура на земята от 1,5° до 4,5°C, което може 
да има катастрофални последици за огромни части от сушата в резултат на топенето 
на ледовете по полюсите. 

Земеделието също носи своите рискове, тъй като в резултат на неговата 
интензификация, като „Зелената” революция, потребността от вода нараства, което 
води до намаляване нивата на подпочвените води, до осоляване на почвите и в 
резултат на това до унищожаване на тяхната плодородност. Към тази опасност 
трябва да се прибави и ерозията на почвата и нейната деградация. Почти 1/3 от 
световните обработваеми площи са заплашени от този риск. 

Урбанистични измерения на глобализацията  
По данни на ООН през 2008 година градското население на света надхвърли 

селското. Светът става все по-урбанистичен. Това е наистина знаменателно събитие в 
хилядолетната история на човечеството. Притокът на хора към градовете ще се 
увеличава, особено в Азия и Африка, защото шансовете за по-добър живот в градовете е 
по-голям, отколкото на село, но причината е може би не само тази. През втората 
половина на XX век градското население на света се е увеличило близо четири пъти – от 
732 млн. през 1950 година, на 2,8 млрд. през 2000 г., до над 3,2 млрд. през 2006 г. /Табл. 1/. 
През 1950 година в страни с ниски и средни доходи градското население е било около 40%, 
но малко след 2010 година се очаква този дял да достигне 75%. 

От 1975 година над 200 градски агломерации в страни с ниски и средни доходи са 
надхвърлили 1 милион жители и градските власти изпитват огромни проблеми с 
устройването и снабдяването. Бързото увеличаване на градското население се дължи 
както на миграцията към градовете, така и на естествения прираст на хората, които 
вече живеят там. 

Може би най-видимият аспект на глобалната урбанизация е разрастването на 
мега-градовете – мегаполисите с население над 10 млн. жители. На тях обаче се падат 
около 9% от общото градско население, докато малко повече от половината от 
градските жители в света живеят в градове с население по-малко от 500 000 души. 

Според прогнозите на ООН почти целият световен прираст на населението при 
бъдещите поколения ще бъде в градовете на държави с ниски и средни доходи. Очаква се 
Азия и Африка – континентите с най-много селски райони днес /с около 40% градско 
население/ - към 2030 година да удвоят градското си население до около 3,4 милиарда 
/при общо толкова за света сега/. Това ще доведе до голямо напрежение физическите и 
социалните системи. Вече около 1 млрд. градско население живее в бордеи или в 
незаконни поселища, без всякакви удобства, които да осигурят нормален живот. 

Затова урбанизацията представлява глобално предизвикателство за човешкото 
развитие и за човешките права. Промяната в това къде живеем извежда на преден план 
въпроса как живеем – това е предизвикателство към устойчивото рзвитие, определено 
преди 20 години като задоволяване на потребностите на сегашните поколения, без да 
се излага на риск възможността бъдещите поколения да задоволяват собствените си 
потребности.  

Урбанизираният свят трябва да съществува съвместно с природния свят, ако 
трябва да оцелеят и двата. Урбанизацията, може би изненадващо, ни води към 
преоткриване на услугите на природата и екосистемите, от които зависи цялото 
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човечество. Създаването на градска среда, която предоставя на жителите на 
градовете във всички общества даровете на природата по устойчив начин, е една 
възможност, която е по силите ни, както и едно изклчително изпитание за нашето 
човечество. 

 
Градско население в света по региони 1950-2010 г. 

         
Таблица №1 

Регион 

1950 1970 1990 2000 2010 

жители 
в млн. в % 

жители 
в млн. в % 

жители 
в млн. в % 

жители 
в млн. в % 

жители 
в млн. в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Азия 234 31,9 485 36,4 1011 44,5 1363 47,9 1755 50,5 

Африка 33 4,5 85 6,4 203 8,9 294 10,3 408 11,8 

Европа 277 37,8 411 30,9 509 22,5 522 18,4 529 15,2 

Австралия 
и Океания 8 1,1 14 1,1 19 0,8 22 0,8 25 0,7 

Северна 
Америка 110 15,0 171 12,9 214 9,4 249 8,8 284 8,2 

Южна 
Америка и 
Кариби 70 9,6 163 12,3 315 13,9 394 13,8 474 13,6 

Светът 732 100,0 1329 100,0 2271 100,0 2844 100,0 3475 100,0 
Източник: UNDP, 2006, op. lit. note 5 
 

  
 Градски агломерации в 2015 година с над 10 млн. жители 
 

Таблица №2 

1. Токио 32 млн. 
 

12. Карачи 14 млн. 

2. Мумбай 23 млн. 
 

13. Буенос Айрес 13 млн. 

3. Мексико сити 23 млн. 
 

14. Лос Анджелис 12 млн. 

4. Сао Паулу 21 млн. 
 

15. Кайро 12 млн. 

5. Ню Йорк 20 млн. 
 

16. Манила 12 млн. 

6. Делхи 18 млн. 
 

17. Рио де Жанейро 12 млн. 

7. Шанхай 17 млн. 
 

18. Пекин 12 млн. 

8. Калкута 17 млн. 
 

19. Осака 11 млн. 

9. Дака 16 млн. 
 

20. Истанбул 11 млн. 

10. Джакарта 16 млн. 
 

21. Москва 11 млн. 

11. Лагос 15 млн. 
 

22. Гуанджоу 11 млн. 

Източник: Worldwatch Institute, 2007 
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Универсалния град или Екуменополис след 100 г. (по Доксиадис)
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2.1.2. Европейски аспекти 

 Продължава ли светът в условията на глобализация да бъде все още разделян на 
континенти, в частност на континентални структури – политически, икономически и 
културни? И да, и не. Самото делене на континенти е повече присъщо на географията, 
отколкото на същността на континенталните различия, въпреки че такива има. Някои 
държави са в два континента – като Русия, която освен това е по площ и население по-
голяма от два континента – Австралия и Океания. И докато Америка (Северна и Южна) и 
Африка се простират от север на юг, то Азия се простира от изток на запад. Въпреки 
тези условности, има предпоставки за континентална регионализация. Пример в това 
отношение е Европейският съюз, който сега наброява 27 държави, с тенденция броят 
им да нарасне. 
 Европейският съюз се конституира на 18 април 1951 година в Париж със 
създаването на Европейската общност за въглища и стомана /ЕОВС/ от Белгия, 
Германия, Италия, Люксембург, Франция и Холандия, а на 25 март 1957 година шестте 
членки на ЕОВС основаха в Рим Европейската икономическа общност /ЕИО/ и 
Европейската общност за атомна енергия /ЕОАЕ, Евроатом/, водени от желанието и 
волята да създадат основите на една нова Европа, Европа на мира и социалния 
просперитет. Тази дата се смята за същинския рожден ден на днешния Европейски съюз. 
 Тези три важни събития бяха предшествани от други три също важни събития: 
на 19.09.1946 година бившият английски премиер-министър Уинстън Чърчил предлага в 
Цюрих създаването на Съединени европейски щати; на 05.05.949 година десет 
европейски държави основават Съвета на Европа – най-старата и най-голяма 
международна организация на свободните и демократични държави в Европа, в която 
сега членуват 44 държави; и на 09.05.1950 година тогавашният френски външен 
министър Робер Шуман оповести целите и методите на европейското обединение – 
началото на това беше предложението към бившия противник – Германия за обща 
политика в областта на индустрията за въглища и стомана /основата на класическата 
оръжейна промишленост/, което на практика доведе до основаването на ЕОВС и до 
„раждането“ на ЕС. 
 Други важни дати от историята на ЕС: 27.05.1952 година – Белгия, Италия, 
Люксембург, Франция, ФРГ и Холандия подписват в Париж договор за създаване на 
Европейска отбранителна общност /ЕОО/; 25.03.1957 година – подписване в Рим на 
договорите /Римски договори/ за основаването на Европейска икономическа общност 
/ЕИО/; 01.01.1973 година – Великобритания, Дания и Ирландия стават членове на ЕС; 
01.01.1981 година – Гърция става член на ЕС; 01.01.1986 година Испания и Португалия 
стават членове на ЕС; 01.01.1995 година Австрия, Финландия и Швеция стават членове 
на ЕС; 01.01.2004 година Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, 
Словения и Унгария стават членове на ЕС; 01.01.2007 година България и Румъния стават 
членове на ЕС. Така Европейският съюз от първоначалните шест държави, сега се състои 
от 27 държави. 
 Основна стратегическа цел на Европейския съюз е постигане в пълнота на 
четирите свободи: свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали, което да 
гарантира една нова Единна Европа на народи, държави и култури. Тази стратегическа 
цел се преследваше неотстъпно и с постоянство, въпреки трудностите, които 
съпътстваха всеки един акт по този път, който трябваше да се постига с много 
разбиране и консенсус. Един поглед към Римския договор от 1957 година потвърждава 
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само в ограничена степен усилията за развитие по посока на единния съюз. От сферата 
на икономиката, с която се положи началото, се импулсираха все по-разнообразни 
инициативи, които оказваха силно влияние на политиката на страните членки, 
включително и на външната. С времето общността развиваше все повече собствена 
динамика. Бяха създадени общи институции със съвсем ясни компетенции. Днес съюзът 
има институционална структура, която се основава на принципа за разпределение на 
властите. Днешният ЕС, отчасти утвърден с договори, отчасти обусловен от 
досегашното развитие, демонстрира забележително сходство с държава, въпреки и да 
не се стреми към такава – в своите институции, в правния си инструментариум и в 
избора си на сферите за действие. 
 Икономическите и политическите взаимодействия между страните членки 
достигна степен на преплитане, в която отделната национална държава вече не може 
да взема сама за себе си решения в редица важни области, защото съществува взаимна 
зависимост и солидарност между страните партньорки. И така Европа се конструира 
върху принципа на съгласието като един съюз от нации, държави и региони, за да 
осъществява една цел в две посоки – висока интеграция и запазваща се регионализация. 
Така модерната и постмодерната европейска национална държава ще може да 
стимулира и запазва многообразието от регионални особености, при това по-успешно 
от една еврокрация, работеща предимно едромащабно, от високо, и опитваща се да 
направлява всички правни, икономически, а даже и културните дела на регионите. Това 
дава гаранции за Европа на рационалното и емоционалното, на свободни пазари и 
местни култури, на високи технологии и силни традиции. 
 Европа на регионите е призвана да съхрани и засили многообразието. Създаването 
на региони, дефинирането на техните компетенции, отношенията между 
регионалните и локалните структури, както и участието им във външните отношения 
на съответните държави са обусловени от национални, географски, културни, 
икономически и не на последно място и от политически фактори. При цялата 
хетерогенност на този континент, тъкмо многообразието е едно от неговите може 
би най-големи богатства. Ето защо идеята за многообразието на Европа изисква преди 
всичко зачитане на различното историческо развитие и отказ от всякакви разсъждения 
в посока на каквото и да било унифициране на регионалните структури. 
 Европа на регионите има своята историческа рамка в Събранието на 
европейските региони, което е основано през 1985 година като Съвет на регионите. 
Една от главните задачи на събранието е взаимодействие в европейските институции. 
Още с „Декларацията на регионализма в Европа“ от 1966 година, Събранието на 
европейските региони има политическата рамка за развитието на една Европа на 
регионите. От 1993 година с договора от Маастрихт беше създаден Комитет на 
регионите. След неговото създаване все по-отчетливо става изкристализирането на 
една „институционална“ Европа на регионите. Регионите все повече се концентрират 
върху общото влияние на европейските решения и съвместното участие в 
европейските програми. Така европейските региони са на път в обозримото бъдеще да 
противопоставят регионалната самостоятелност на твърде силната концентрация 
от дейности в институциите на ЕС – или регионалната самостоятелност като контра 
– концепция на интеграцията „отгоре“. 
 На структурната политика на ЕС се отрежда първостепенна роля. Сърцевината 
на структурната политика на ЕС са структурните фондове. Постоянното увеличаване 
на средствата в структурните фондове се съобразява в голяма степен с приоритета на 
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задачите и с регионалните различия. С реформата в структурната политика на ЕС 
„Агенда /план/ 2000”, се заложи засилената тематична и географска концентрация на 
структурни помощи с три цели: 
 Цел 1: подпомагане на изостанали в развитието си региони, чийто брутен 
вътрешен продукт на човек е по-малък от 75% от средните данни за ЕС; 
 Цел 2: финансово подпомагане през посочения период на селски и индустриални 
региони; 
 Цел 3: финансово подпомагане на борбата с безработицата и модернизиране на 
образованието. 
 Трите структурни фонда, които представляват ядрото на структурната 
политика, на стратегическите цели на ЕС, са: 

• Европейският социален фонд, създаден през 1960 година, като основен негов 
приоритет стана борбата с безработицата; 

• Европейският фонд за насочване и гарантиране на селското стопанство 
(наричан още Аграрен фонд), е създаден през 1962 година за подпомагане на 
приспособяването на аграрните структури към рамките на общата селскостопанска 
политика на страните от ЕС; 

• Европейският фонд за регионално развитие (наричан още Регионален фонд) 
беше създаден през 1975 година, като оттогава отпуска финансови помощи за 
развитието на нуждаещите се региони. 

След създаването на Европейския фонд за регионално развитие, започна да се води 
обща регионална политика в ЕС. Трябва да се отбележи, че още договорът от 1957 
година на ЕИО, посочва като една от своите главни цели намаляването на различията 
между регионите и подпомагане на изостаналите от тях. Реализирането на тази 
стратегическа цел, която трябва постепенно да доведе до преодоляване на различията, 
е най-важната цел, която ще отнеме много време и която ще се нуждае от много 
средства. Но без нейното постигане ще бъде трудно да се говори за единна и 
хармонична Европа. За България постигането на тази цел е от особено значение, ето 
защо тя става приоритет на стратегическата политика на българската държава. 

Освен посочените по-горе стратегически цели на ЕС, трябва да се посочат и тези 
в областта на правото /хармонизация на законодателствата /като основно става 
писаното, а не „естественото право”; в сферата на финансите, валутната система, 
инвестициите и икономиката; в сферата на транспорта, на сигурността и отбраната; 
в сферата на свободната търговия и защита правата на потребителите, на 
свободното движение на капитали; в сферата на човешките права, свободата на 
установяване и не на последно място в сферата на културата и екологията. 

На Жан Моне, съосновател на Комитета за създаване на Съединени европейски 
щати, принадлежат думите: „Ако можех да започна отново делото на европейското 
обединение, бих започнал с културата.” 

Не може да не се отбележи обстоятелството, че след Втората световна война 
културните политики на национално равнище, бяха най-доброто средство за 
разбирателство и диалог между народите на Европа, а и не само на Европа. През 1954 
година Съветът на Европа (основан 1949) прие Европейска културна конвенция, 
уреждаща основните положения на културното сътрудничество и взаимния културен 
обмен между държавите-членки. През 1962 година беше създаден Съвет за културно 
сътрудничество, който организира редовни конференции на европейските министри на 
културата и осъществява собствени културни инициативи, напр. културни столици на 
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годината /практика от 1985 година/. Ролята на ЕС е да насърчава културни инициативи 
на страните-членки на съюза, като средствата не са големи и се дават като субсидии, а 
не като цялостно финансиране от страна на ЕС. Трябва да се посочат пет области на 
засилено културно сътрудничество: 

• Създаване на европейско културно пространство; 
• Стимулиране на аудиовизуалните медии; 
• Достъп до културните ресурси; 
• Културно обучение и квалификация; 
• Културен диалог с останалия свят. 

 С разгръщането на различните интеграционни процеси в Европейския съюз и 
въобще в Европа, възникна необходимостта от тяхното пространствено координиране 
и конструиране, от архитектура на Европейското пространство. На срещата на 
министрите от ЕС през май 1999 година в Потстдам, Германия, беше формулирана 
концепцията на Европейската перспектива за пространствено планиране – ESDP 
/European Spatial Development Perspective/. Основната цел на ESDP e да подпомага 
изследователската и приложна дейност в сферата на пространственото планиране, 
чрез дефинирането на приоритети и разработването на сценарии за тяхното 
прилагане. Заедно с това, тя има за задача да осъществява мониторинг на проекти 
свързани с демографията, земеделието, индустрията, транспорта, екологията, 
образованието и др. сфери на живота и с необходимостта от предотвратяване на 
кризи, както и постигането на балансирана структура чрез активирането на 
специфичностите на отделните места, региони и държави. В този аспект, 
пространството на Европейският съюз е условно разделено на 10 големи географски 
ареала: 1. Северна периферия, 2. Балтийско море, 3. Северозападна Европа, 4. Северно 
море, 5. Атлантически бряг, 6. Алпийско пространство, 7. Източна централна Европа, 8. 
Югозападна Европа, 9. Средиземноморие и 10. Югоизточна Европа, както и три ареала 
извън европейския континент. /Фиг. 1./ 
 
 От функционална и урбанистична гледна точка, Европейското пространство 
може да се разглежда символично като „Европа на четирите квадранта”: 
 Първи – северозападен. Високо технологичен, урбанизиран и рекреативен; 
 Втори – североизточен. Технологичен, аграрен, урбанизиран и рекреативен; 
 Трети – югозападен. Технологичен, аграрен, урбанизиран и рекреативен; 
 Четвърти – югоизточен. Аграрен, рекреативен, урбанизиран и ниско 
технологичен /Фиг. 2./. 
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     Фиг. 1. Транснационални коопериращи ареали                    Фиг. 3. Синия и червения банан 
 
 Импонирайки на „Европа на четирите квадранта” ESPON /European Spatial Planning 
Observation Network, Европейска мрежа за наблюдение на пространственото планиране/ 
предлага четири структурни урбанистични разграничения: 
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•  MEGAs /Metropolitan European Growth Areas, Европейски метрополитенски ареали 
на растеж/; 

• FUAs 1 /Functional Urban Аreas, Функциониращи урбанистични ареали/ – 
transnational/national, транснационални/национални; 

• FUAs 2 /Functional Urban Аreas, Функциониращи урбанистични ареали/ – 
national/regional, национални/регионални; 

• NUTS / Nomenclature of Territorial Units for Statistics, номенклатурни териториални 
статистически единици/. 
Тези четири разграничения са дефинирани в шест урбанистични категории: 

• inner central area, вътрешен централен ареал; 
• outer central area, външен централен ареал; 
• intermediate area with agglomeration tendencies, междинен ареал с агломерационни 

тенденции; 
• intermediate area with low density, междинен ареал с ниска гъстота; 
• peripheral area with agglomeration tendencies, периферен ареал с агломерационни 

тенденции; 
peripheral area with very low density, периферен ареал с много ниска гъстота. 

 Тази типология на ESPON не е много удачна, предвид следните съображения: 
• първо, смесват се различни характеристики – количествени с качествени; 
• второ, използва се характерното за градската структура делене на „център”, 

„междина” и „периферия”; 
• трето, определения като „периферия”, „периферни” са сегрегационни 

пространствено и негативни по смисъл; 
• четвърто, даването на превес на количествените пред качествените 

характеристики противоречи на идеологията на ЕС за равнопоставеност и 
толерантност към различията, а не тяхното противопоставяне. Голямото не 
всякога е по-хубаво, силното не всякога е по-добро.  

 Тези противоречия могат да се избегнат, ако главният акцент е върху степента 
на активност, а не само върху географски или количествен признак, на тяхното 
съчетаване, например: креативно и рекреативно, ландшафтно и урбанистично или 
креативно-урбанистично, рекреативно-ландшафтно. Подобни дефиниции отговарят 
изцяло на духа на ТАУ (Теория на ареалния урбанизъм). Освен това се преодолява и още 
един недостатък в типологията на ESPON – отсъствието на ландшафтно-
екологическия аспект. 
 Преди 25 години като главна структурна категория на ТАУ дефинирахме 
„функциониращите урбанистично-ландшафтни ареали”. Ето, че 20 години по-късно 
категорията ФУЛА е в основата на пространственото стратегическо планиране на 
Европейския съюз. 
 С оглед на критическите бележки относно типологията на ESPON както и с оглед 
на нейното усъвършенстване се предлага, водещи в дефинирането да станат 
понятията „креативност” и „рекреативност”, а също да намери място и 
ландшафтният аспект. Запазват се четирите структурни разграничения на ESPON, 
както и шестте типологии, обединени в „класове” и „типове”; въвежда се ландшафтния 
аспект в дефиницията на FUA/ФУА.  
 Така класификацията добива следния вид: 
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• FULAs/ФУЛА, клас „А” – функциониращи урбанистично-ландшафтни ареали с най-
голяма степен на креативност, агломеративност, централитетност и 
рекреативност; в два подкласа: тип „А1” и тип „А2”; 
• FULAs/ФУЛА, клас „B” – функциониращи-ландшафтно урбанистични ареали с 
много голяма степен на креативност, агломеративност, централитетност и 
рекреативност; в два подкласа: тип „B1” и тип „B2”; 
• FULAs/ФУЛА, клас „C” – функциониращи урбанистично-ландшафтни ареали с 
голяма степен на креативност, агломеративност, централитетност и 
рекреативност; в два подкласа: тип „C1” и тип „C2”. 

 С така въведените четири базови структурни категории – креативност, 
агломеративност, централитетност и рекреативност – за всички класове и типове 
първо, се установяват общи класифициращи критерии; второ, избягват се негативните 
конотации „междинни” и „периферни”; трето, ландшафтно-екологичният компонент 
участва равностойно в структурната характеристика; четвърто, идеята за 
полицентризъм, която е водеща идея на ЕС, се защитава много по-добре, тъй като 
присъства във всички типологии, а не само в първите две, както е при ESPON; пето, при 
размяна на позициите на категориите може да се внесе допълнителен нюанс, например: 
„функциониращи ландшафтно-урбанистични ареали – акцентът е поставен върху 
ландшафтния аспект, който става водещ, респ. рекреативният елемент; шесто, 
позволява дефинирането на други производни, фракции, като например „ПУЛСАРИ” – 
пулсиращи урбанистично-ландшафтни структурни ареали на растеж/равновесие. 
 Освен перспективата ESDP и нейните компоненти, могат да се посочат и редица 
други инициативи на ЕС със стратегически характер: 

• Ръководни принципи за устойчиво пространствено развитие на Европейският 
континент /CEMAT 2000/, една стратегия за социално сближаване в рамките на 
Съвета на Европа; 
• Европейската конвенция за ландшафта /2000/, Натура 2000 и създаването на 
защитени зони в Европа; 
• TSUE 2006 /Thematic Strategy for Urban Environment/ – тематична стратегия за 
урбанистична среда; 
• Стратегията за подкрепа на селските райони /2005/ за периода 2007–2013; 
• Стратегиите „зелени градове”, „здрави градове” и др. 

 Всички тези и други инициативи на ЕС имат за задача да подпомогнат 
стратегическото пространствено планиране в неговите четири основни аспекта: 
растеж, разнообразие, равнопоставеност, равновесие като се подчертава водещата 
роля на градовете в постигането на тези цели.  
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Фиг. 4. Типология на Функциониращите 
урбанистични ареали 

Фиг. 5. Типология на Европейските 
метрополитенски ареали на растеж 

Фиг. 6. Пространствена структура на Европа Източник: Евростат, 2001 
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Европа 
Държави 
 Държави Член на 

ЕС 
Площ Население Гъсто

та 
БВП Иконом. 

Мощ 
Продълж. 
На 
живот 

Ест. 
Прираст 
– 2007 г.  

Град. 
Нас  

Кв. км 2008 г. 2015 г. д/кв.км $ чов. ЕС=100 ‰ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Австрия 1995г. 83 870 8 185 000 8 288 000 97,6 32 300 110 78,9 0.2 58 
2. Албания  28 748 3 563 000 3 325 000 123,9 2 080  77,2 5,7 40 
3. Андора  468 70 500 68 000 150,6   83,5 3,6 90 
4. Беларус  207 600 10 300 000 9 218 000 49,6 2 120  68,7 -5,5 75 
5. Белгия 1951г. 30 528 10 364 000 10 540 000 339,5 31 030 111 78,6 1.9 97 
6. Босна и 

Херцеговина 
 51 129 4 025 000 3 893 000 78,7 2 040  72,9 1,3 53 

7. България 2007г. 110 994 7 450 000 7 156 000 67,2 2 740 24 72 -5.0 69 
8. Великобрита

ния и 
С. Ирландия 

1973г. 243 307 60 441 000 60 417 000 246,9 33 940 104 78,4 3,2 89 

9. Германия 1951г. 357 021 82 431 000 82 513 000 230,9 30 120 105 78,7 -1,7 88 
10. Гърция 1981г. 131 940 10 668 000 10 233 000 80,9 16 610 68 79,1 0,2 68 
11. Дания 1973г. 43 094 5 432 000 5 560 000 126,1 40 650 120 77,6 1,6 85 
12. Естония 2004г. 45 227 1 333 000 1 292 000 29,5 7 010 37 71,8 -1,2 75 
13. Ирландия 

/Ейре/ 
1973г. 70 280 4 016 000 4 674 000 57,1 34 280 118 77,6 9,8 59 

14. Исландия  103 000 297 000 319 000 2,9 38 620  80,2             8,4 92 
15. Испания 1986г. 504 782 40 391 000 44 372 000 80 21 210 82 79,5 2,4 78 
16. Италия 1951г. 301 230 58 103 000 57 818 000 192,9 26 120 102 79,5 -0,2 68 
17. Латвия 2004г. 64 589 2 290 000 2 191 000 35,5 5 460 29 71,7 -4,3 75 
18. Литва 2004г. 65 200 3 597 000 3 288 000 55,2 5 740 29 74 -3,9 75 
19. Лихтенщайн  160 33 700 37 000 231,3    79,6 8,9 44 
20. Люксембург 1951г. 2 586 469 000 523 000 181,4 56 230 190 78,7 3,4 91 
21. Македония  25 333 2 055 000 2 075 000 81,1 5 000  74,3 0,8 62 
22. Малта 2004г. 320 399 000 419 000 1262 12 250 53 78,9 1,9 90 
23. Молдова  33 843 4 455 000 4 414 000 131,6 710  65,2 -9,0 56 
24. Монако  2 32 400 40 000 16 615   79,6 3,3 100 
25. Нидерландия 1951г. 41 526 16 408 000 16 812 000 395,1 31 700 117 78,8 3,0 89 
26. Норвегия  324 220 4 593 000 4 841 000 14,2 52 030  79,4 3,5 75 
27. Полша 2004г. 312 685 38 626 000 38 110 000 123,5 6 090 39 74,4 0,3 68 
28. Португалия 1986г. 92 391 10 566 000 10 827 000 114,4 14 350 74 77,5 -0,1 40 
29. Румъния 2007г. 237 500 22 330 000 20 871 000 94 2 920 27 71,4 -1,7 58 
30. Руска 

федерация 
 17 075 200 143 420 000 136 696 000 8,4 3 410  67,1 -4,1 78 

31. Сан Марино  61 28 800 30 000 473,4   81,6 8,1 96 
32. Словакия 2004г. 48 845 5 431 000 5 385 000 111,2 6 480 48 74,5 0,1 62 
33. Словения 2001г. 20 273 2 011 000 1 942 000 99,2 14 810 71 76,1 0,6 67 
34. Сърбия  88 361 9 396 000 9 275 000 106,3 4 400  74 1,3 60 
35. 

Украйна 
 603 700 47 425 000 41 849 000 78,6 1 260  66,9                    

-6,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
74 

36. Унгария 2004г. 93 090 10 007 000 9 802 000 107,6 8 270 52 72,4 -3,5 68 
37. Финландия 1995г. 338 144 5 223 000 5 359 000 15,4 32 790 103 78,4 1,8 66 
38. Франция 1951г. 547 030 60 656 000 62 339 000 110,3 30 090 99 79,6 4,5 75 
39. Хърватия  56 542 4 496 000 4 454 000 79,5 6 590  74,5 -2,4 69 
40. Черна гора  14 026 631 000 921 000 45 3 800   -2,7 60 
41. Чехия 2004г. 78 866 10 241 000 10 066 000 129,9 9 150 58 76 1,0 67 
42. Швейцария  41 290 7 489 000 7 334 000 181,4 48 230  80,4 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               64 
43. Швеция 1995г. 449 964 9 002 000 9 315 000 20 35 770 102 80,4 1,7 85 
44. Ватикана 

/Държава-
град/ 

 0,44 900 1 000 2 045    0,5  

Източници: Позиции 4, 5, 6, 7, 8, 10: География. Световен атлас. Енциклопедия h.f. Ullmann, 2008 
                         Позиция 9: Европа. История, личности, институции, политики, държави, 2005 г. 
                         Позиция 11, 12: Страните в света. 2002. Справочник. 
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                 Фиг. 7. Европейския Екуменополис 2050 г. /по Доксиадис/ 
2.1.3. Национални аспекти 
Национална стратегия за регионално развитие 
България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към 

развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в 
европейските структури. Политиката за регионално развитие, която придобива все по-
голямо значение, е част от тази политика.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005-2015 г. е 
основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на 
регионалната политика на страната. Тя дава стратегическите направления и равнища 
на регионалната политика и представлява отправна точка за придобиване и 
разпределение на помощта от ЕС при изпълнение на програмите, отнасящи се до 
регионалното развитие.   

По-конкретно задачите на НСРР са:  
• Да определи стратегическите цели на регионалното развитие на страната за 

периода 2005-2015 г.;  
• Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления на регионалното развитие и институционалното 
осигуряване на стратегията;   

• Да даде ориентири при формулиране и провеждане на секторни политики с 
регионални последици и да заложи основата за координация на политиката за регионално 
развитие и останалите политики в районите за планиране;  

• Да даде рамка на плановите и програмните документи на другите 
териториални нива;   

• Да осигури съгласуване между политиките за регионално развитие и 
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териториално устройство с оглед постигане на балансирано териториално развитие;  
• Да приобщи всички заинтересувани страни към изпълнението на политиките, 

заложени в НСРР.    
Предмет на Националната стратегия е регионалното развитие, което има 

многоцелеви и многофункционален характер.  
Националната стратегия за регионално развитие ще се изпълнява в 

съответствие с основните принципи на регионалната политика на ЕС. Принципът на 
програмиране дефинира, че средствата от Структурните фондове ще бъдат отпускани 
на основата на многогодишни програми, определящи приоритетите, използването на 
ресурсите и споразумения за използване на средствата. Принципът на партньорство 
изисква партньорите да участват и да представят своите мнения и предложения по 
прозрачен начин още в началото на процеса на планиране и програмиране, както и в 
процеса на подготовката, финансирането, наблюдението и оценката. Този принцип 
включва механизми на консултация и участие на национално, регионално и местно 
равнище, които да осигурят участието на бизнеса и асоциации на работодателите, 
синдикатите, неправителствените организации. Принципът на допълняемостта 
означава средствата от Европейската общност да са допълнителни към тези, които 
страната отпуска за публични инвестиции. Принципът на устойчивост е свързан с 
постигане на устойчиво регионално развитие и отчитане въздействието на околната 
среда от действията, предприети от регионалната политика. Равните шансове на 
мъжете и жените и всички социални групи са друг важен принцип, който следва да бъде 
реализиран.   

Изграждането на партньорство е част от процеса на подготовка и изпълнение на 
Националната стратегия. На етапа на прилагане на Стратегията партньорството ще 
се подкрепи от дейността на бъдещия Съвет за партньорство по НСРР.  
 
Райони за планиране към 31. 12. 2008 г. 
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Р. България 111001,9 100 7606551 100 68,5 5415446 2191105 71,2 28 264 5301 255 

Северозапа– 
ден 19070,3 17,2 916054 12,0 48,0 568993 347061 62,1 5 51 646 45 
Северен 
Централен 14822,1 13,4 924273 12,2 62,4 603449 320824 65,3 5 36 996 39 

Североизто– 
чен 14639,3 13,2 991471 13,0 67,7 700843 290628 70,7 4 35 721 29 

Югоизточен 19798,7 17,8 1121569 14,8 56,6 783672 337897 69,9 4 33 681 40 

Южен 
Централен 22365,1 20,1 1538142 20,2 68,8 1019510 518632 66,3 5 57 1305 54 
Югозападен 20306,4 18,3 2115042 27,8 104,2 1738973 376063 82,2 5 52 952 48 
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Демография  
Във всички райони за планиране през 1997-2003 г. се наблюдава спад на населението, 

но той е най-съществен в Северозападния (-2,2%) и Северния централен район  (-1,4%). 
Най-малък е спадът в Югозападния район (-0,3%). Основните причини са отрицателният 
естествен прираст и вътрешната миграция.     

Естественият прираст за периода 1997-2003 г. е отрицателен във всички райони 
за планиране. Най-високи отрицателни стойности се поддържат в Северозападния 
район (-11,8 ‰), които са почти два пъти по-високи от средните за страната (-5,7‰), 
следван от Северния централен район (-8,6 ‰). Останалите райони имат по-ниски 
стойности на отрицателен естествен прираст от средния за страната.  

Интензитетът на вътрешната миграция за 1997-2003 г. е около 22,5 ‰ (418 хил. 
д.), но е налице тенденция към намаление (19,5 ‰ през 2003 г.). Около 2/3 от мигрантите 
са във възрастовия диапазон 10 - 39 години. 

По отношение на гъстотата на населението най-слабо населени са 
Северозападният район (49,8 д./км2)

 
и Югоизточният район (53,4). Близки са 

стойностите в Северния централен район (63,6) и Североизточния район (64,5), както и 
в Южния централен район (70,7). С най-висока гъстота на населението се отличава 
Югозападният район (103,9). Във всеки от районите за планиране са налице обширни 
територии с ниска гъстота на населението (предимно планински и селски райони), като 
с висока гъстота на населението се отличават големите градове и областните 
центрове.   

Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените над 
мъжете. На всеки 100 мъже се падат 106 жени (в ЕС – 105) и това ниво се запазва в 
продължение на няколко десетилетия. В регионален план съотношенията са същите.    
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Според преброяването на населението от 2001 г. българската етническа група 
обхваща 83,9% от общото население на България, турската етническа група - 9,4%, 
ромската - 4,7%, други - 0,9%. Регионалните различия в етническия състав на 
населението се изразяват в по-висок дял на население от турската етническа група в 
Североизточния район (22,5%) и на ромската – в Северозападния район (8,5%). Най-нисък е 
делът на населението от турския етнос в Северозападния район (0,4%) и Югозападния 
(1,8%), а на ромския – в Северния централен и Югозападния район (2,8%). 
Вътрешнорегионалните различия се характеризират с по-висок дял на население от 
ромската етническа група в областите Монтана и Сливен (12%) и Добрич, а с най-нисък – 
в Смолян и Кърджали (под 1%).  

Анализът на демографското развитие на районите за планиране в България 
показва следните характеристики:  

• Населението на всички райони намалява и заедно с това и репродуктивните и 
трудоспособните контингенти.  

• Демографската ситуация е най-неблагоприятна в Северозападния район, който е 
с големи загуби на човешки ресурси, силно влошена възрастова структура и 
възпроизводство с голям отрицателен естествен прираст. С подобни влошени 
характеристики на демографското състояние е и Северният централен район.  

• Със специфично демографско развитие е Югозападният район, където е 
разположена столицата, характеризираща се с висок възпроизводствен и трудов 
потенциал.   

Прираст на населението, 1997–2008 Възрастова структура на населението по райони 
за планиране /2008г./, НСИ 

 

 

Селищната мрежа и урбанистичната структура   
Характерно за развитието на процеса урбанизация в България през втората 

половина на XX век е, че той протича интензивно до осемдесетте години и по-забавено 
след осемдесетте години. През целия период във втората половина на XX век броят на 
населението в селата прогресивно намалява за сметка на броя на населението в 
градовете. Но в периода след 1980 г. започва да намалява населението и в някои от 
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градовете, предимно малките. А от 1992 г. вече намалява населението на повечето от 
градовете, в това число и на големите градове.   
 

Урбанизационни процеси в България 1956-2008 г. 

 1956 г.  1980 г.  1985 г.  1993 г.  2000 г.  2003 г.  2008 г. 

Република България  7 613 709  8 876 600  8 948 649  8 459 763  8 149 468  7 801 273 7606551 

Селско население  5 057 638  3 330 600  3 148 710  2 739 267  2 572 611  2 359 546 2191105 

Градско население  2 556 071  5 546 000  5 799 649  5 720 496  5 576 857  5 441 727 5415446 

Степен на урбанизация  33,5%  62,5%  64,8%  67,6%  68,4%  69,8% 71,2% 

Брой на населените места  5 903  5 373  5 295  5 336  5 340  5 333 5301 

Брой на градовете  112  214  237  238  240  246 255 

Брой на селата  5 791  5 159  5 058  5 098  5 100  5087 5046 

 Източник: НСИ 
 

В резултат на протичащите урбанизационни процеси през втората 
половина на XX век започва да се нарушава исторически обусловената дисперсна точкова 
структура на мрежата от населени места. Големите градове нарастват извън 
компактната си форма. Засилва се процесът на създаване на нов тип образувания - 
урбанистичните агломерации.   

В същото време, успоредно с формирането на градски агломерации и 
натрупването на проблеми в тях, на другия полюс се изострят проблемите на т.нар. 
„периферни” райони с ниска концентрация на население и слабо развити населени места. 
В тях особено остро се проявяват ефектите от неовладяната урбанизация на 
страната. Проблемите на населените места в тези части прерастват в общи 
регионални проблеми – икономически, социални, екологически, културни. Опитите за 
провеждане на регионална политика в 80-те години, поради централизирания 
административен подход не довеждат до резултатни последици за населените места в 
периферните и граничните райони на България.  

В съвременното селищно развитие в страната, на фона на общо взето 
равномерното разположение на малките градове и села, се откроява неравномерното 
разположение на големите градове.  

Степента на развитие на районите зависи силно от наличието на големи 
градове, в които са концентрирани производството, услугите, образованието, науката 
и културният живот. Районите с наличие на голям град са с добро общо развитие. Такива 
са районите около София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, т.е. около 
големите градове над 100 хил. жители, които стоят в първия ред на йерархията на 
урбанистичната структура. Не случайно в силно развитите Югозападен и Южен 
централен райони са двата най-големи града на България – София и Пловдив. Големите 
градове са и ще продължат да се развиват като мощни центрове с разнообразни 
регионални функции: университетски, научни, научно-технологични и производствени, 
здравни, търговски, бизнес-делови, банкови, туристически, културни и духовни функции.  

Районите без присъствие на голям град са изостанали в своето развитие. Такива 
са разположени в северозападната, югозападната, южната, югоизточната и 
североизточната част от националното пространство. Именно отсъствието на 
големи градове дава облика на изоставащия Северозападен район и на южните части от 
територията на Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. Тези части имат 
подчертано характер на периферия. Наличието на някои средни градове в тях не е в 
състояние да компенсира отсъствието на голям организиращ център. Средните 
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градове от 30 до 100 хил. души (24 на брой в 2000 г., 35 в 2009 г.) имат само допълващи 
функции и в условията на икономическата криза през последното десетилетие тези 
функции са затихнали до известна степен.  

 Характеристики на урбанистичното развитие на районите в България  

  
1. Северозападен район  
• Урбанизацията на района е слаба - в градовете-центрове на области, живее 

само 33% от общото население на района;  
• Има един град над 100 хил. души – Плевен, 117 хил. души, който организира 

район за растеж;  
• Има четири средни града над 30 хил. души, центрове на области: Видин - 54 хил. 

души, Монтана – 46 хил. души, Враца - 62 хил. души, Ловеч – 40 хил. души;  
• Има един град над 25 хил. души, който допълва и балансира областните 

центрове – Лом – 27 хил. души;  
• Населението на всички градове намалява с изключение на Козлодуй;  
• Територията е сравнително добре наситена с градове, центрове и балансьори 

- 3,8 бр. на 1 000 км2.   
 
2. Северен централен район  
• Урбанизацията на района е сравнително слаба - в градовете-центрове на 

области, живее 38% от общото население на района;  
• Има един голям град над 100 хил. души, който организира район за растеж: Русе 

– 159 хил. души;  
• Има три средни града над 30 хил. души, центрове на области – В. Търново – 73 

хил. души, Габрово – 65 хил. души и Разград – 37 хил. души;  
• Има още четири града над 25 хил.д., които допълват и балансират областните 

центрове: Г. Оряховица - 34 хил. души, Свищов - 32 хил. души, Севлиево - 25 хил. души и 
Троян - 23 хил. души;  

• Населението на градовете намалява с изключение на Свищов;  
• Територията е добре наситена с градовете центрове и балансьори - 5,0 бр. на 
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1 000 км2 .  
3. Североизточен район  
• Урбанизацията на района е сравнително добра - в градовете-центрове на 

области, живее 48% от общото население на района;  
• Има два големи града над и около 100 хил. души, които организират райони за 

растеж: Варна – 312 хил. души и Добрич – 95 хил. души;  
• Има два средни града над 30 хил. души, центрове на области – Шумен - 87 хил. 

души и Търговище – 39 хил. души;  
• Няма други градове над 25 хил. души, които да допълват и балансират 

областните центрове;  
• Увеличава се населението на градовете Варна, Балчик, Девня, Белослав, 

Дългопол, Върбица;  
• Територията е слабо наситена с градове центрове и балансьори - 3,0 бр. на       

1 000 км2.   
 
4. Югоизточен район  
• Урбанизацията на района е сравнително добра - в градовете-центрове на 

области, живее 47% от общото население на района;  
• Има три големи града над и около 100 хил. души, които организират райони за 

растеж – Бургас – 191 хил. души, Стара Загора – 142 хил. души и Сливен – 98 хил. души;  
• Има един среден град над 30 хил. души, център на област – Ямбол – 80 хил. 

души;   
• Има още два града около и над 25 хил. души, които допълват и балансират 

областните центрове – Казанлък – 53 хил. души и Нова Загора - 25 хил. души;  
• Увеличава се населението на градовете Несебър и Приморско и не намалява 

населението на Ахтопол, Царево, Обзор, Каблешково, Сунгурларе;  
• Територията е много слабо наситена с градовете центрове и балансьори - 2,7 

бр. на 1 000 км2. 
 
5. Южен централен район  
• Урбанизацията на района е сравнително слаба - в градовете-центрове на 

области, живее 37% от общото население на района;  
• Има един голям град над 100 хил. души, който организира район за растеж - 

Пловдив – 340 хил. души;  
• Има четири средни града над 30 хил.д., центрове на области - Хасково - 79 хил. 

души, Пазарджик - 77 хил. души, Кърджали – 46 хил. души и Смолян - 32 хил. души;  
• Има още два града над 25 хил. души, които допълват и балансират областните 

центрове: Димитровград - 43 хил. души и Карлово - 26 хил. души;   
• Увеличава се населението на градовете Свиленград, Момчилград, Раковски,  

Пещера, Ракитово, Доспат и не намалява населението на Кърджали, Крумовград, Садово;  
• Територията е слабо наситена с градове центрове и балансьори - 3,3 бр. на 1 

000 км2. 
6. Югозападен район  
• Урбанизацията на района е добра - в градовете-центрове на области, живее 

63% от общото население на района;  
• Има един много голям град, който организира район за растеж – столицата 
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София - 1 128 хил. души;  
• Има три средни града над 30 хил. души, центрове на области – Благоевград - 71 

хил. души, Кюстендил - 48 хил. души и Перник - 83 хил. души;  
• Има още три града над 25 хил. души, които допълват и балансират 

областните центрове: Петрич - 30 хил. души, Сандански - 27 хил. души и Дупница - 37 хил. 
души;  

• Увеличава се населението на градовете Петрич, Сандански, Ихтиман, 
Костинброд, Своге, Банкя, Елин Пелин, Златица и не намалява населението на Гоце Делчев 
и Нови Искър;  

• Територията е слабо наситена с градове центрове и балансьори - 3,4 бр. на 1 
000 км2.   

Някои градове от категорията на малките градове (от 10 до 30 хил. души) 
показват тенденции за стабилизиране и дори леко увеличение на населението - Свищов, 
Петрич, Сандански, които се приближават до категорията средни градове с 30 хил. души, 
Гоце Делчев, Пещера, Свиленград, които се доближават до население от 20 хил. души, 
Раковски, Козлодуй, Балчик, Ихтиман, които клонят към 15 хил. души.  

 Териториално-урбанистична структура  
Като особеност на територията на България следва да се посочи фактът, че 

освен териториите от „класически” европейски тип - централни и периферни или 
градски и селски, в България има и още един характерен тип - територии без населени 
места. Това са територии без чувствителна човешка намеса, надарени с красива 
природа, еталон на биоразнообразието и природното равновесие.  

Така на основата на природните дадености и в резултат на многовековното 
човешко присъствие и особено на съвременните фактори на територията на България 
отчетливо се наблюдават три основни типа територии, които формират едрата 
териториална структура:  

• природни неурбанизирани територии, без населени места; 
• периферни слабо урбанизирани територии, с малки населени места, отдалечени 

от големите градски центрове;  
• централни силно урбанизирани територии, с големи градове и агломерационни 

образувания към тях. 

Всеки от тези три типа територии има своите силни и слаби страни и 
натрупани проблеми за разрешаване.  

Природните територии без населени места отговарят на защитените природни 
територии съгласно Закона за защитените територии. Те заемат 5% от територията 
на страната с възможности за нарастване до 10% – 15%. Въпреки своите чудесни 
качества като еталон на природно биологическо равновесие, те не са достатъчно добре 
защитени и са обект на агресия от страна на несвойствени дейности, които могат да 
компрометират техните качества, като например: несъобразно хидротехническо 
строителство, дърводобив, добив на руди, скиспорт и др.  
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Източник: НЦТР, 2003 г. 

  
Концепция за устройство на националното пространство 
Постигането на съгласуваност между целите на политиката за устройство и 

тази за регионалното развитие е задължително условие за динамичното, устойчиво и 
балансирано развитие на цялото национално пространство. Прилагането на интегриран 
подход към развитието чрез съчетаване на тези две политики е характерна особеност 
на политиката за социално-икономическо сближаване на ЕС. Подобен подход към 
пространственото развитие в България през 90-те години беше прекъснат. Със ЗРР се 
залага отново възможността за съчетаването на тези два подхода. Предвижда се и по-
тясно обвързване на националните и областните стратегии и плановете за регионално 
развитие с националната и районните устройствени схеми.  

Важни елементи на пространствената концепция на страната са по-бързата и 
ефективна интеграция в европейското пространство чрез: инфраструктурните 
коридори и специфичния потенциал на страната; създаване на подходящи 
пространствени условия за ускоряване на развитието в съответствие с европейските 
параметри на устойчивост; позициониране на български градове в европейската мрежа 
от градове. Ролята на градските центрове за реализация на мерките на политиката за 
регионално развитие става все по-значима, включително в контекста на предложените 
нови приоритети за социално-икономическо сближаване на ЕС - конвергенция, 
конкурентоспособност и сътрудничество, което изисква постигане на съответствие и 
допълване на намесите, осъществявани на тяхната територия в рамките на 
провежданата регионална политика и политиката за устройство на територията.  

 
Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране за периода 

2007-2013 
Районите за планиране, като второ ниво на Номенклатурата на 
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териториалните статистически единици (NUTS), са основен обект на планиране, 
програмиране и мониторинг по Цел 1 на Структурните фондове на Европейския съюз.  

 
Регионалният план за развитие е разработен за седемгодишен период от 2007-

2013 г., като съвпада с периода на действие на Националния план за развитие, 
Националната оперативна програма за регионално развитие и общинските планове за 
развитие. Регионалният план определя дългосрочната визия за развитие на Южния 
централен район за планиране (ЮЦР), стратегическите цели и приоритетите на 
политиката за регионално развитие в един от шестте планови региона на Р. България. С 
разработването и приемането на РПР се определят и:  

•  изпълнимите мерки за постигане на стратегическите цели и приоритети за 
развитие на ЮЦР;  

•  основните източници за финансиране на мерките, заложени в плана;  
•  редът и начинът за осигуряване на публичност и прозрачност на плана;  
•  основните индикатори за мониторинг на плана.  
С приемането на РПР се определя и обхватът на обособените райони за 

целенасочено въздействие в рамките на района за планиране. Районите за целенасочено 
въздействие са по-ниски равнища за реализация на регионална политика със специфичен 
инструментариум при разрешаване на сходни проблеми.  
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Анализ на социално-икономическото развитие и екологичното състояние на 
Южен централен район за планиране  

Южният централен район за планиране е разположен в южната част на Република 
България. На север граничи със Северния централен район за планиране, като 
централният дял на Стара планина се явява естествена северна граница на района; на 
изток граничи с Югоизточния район за планиране, на запад – с Югозападния район за 
планиране и на юг – с Република Гърция и Република Турция. На територията му са 
разположени пет области - Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали, в които 
влизат 69 общини. Релефът е изключително разнообразен - от високи планини до низини 
и речни долини. Тук са разположени голяма част от Стара планина и Родопите, както и 
целите Средна гора и Сакар планина. Ниските части на района обхващат 
Горнотракийската низина и задбалканските котловинни полета, които са формирани 
около водосборните басейни на р. Марица и р. Тунджа.  

Южен централен район има площ от 22 365,1 кв. км. или 20,1% от територията 
на страната. С оглед множеството планини, които има в района, процентът на 
земеделските земи е едва 48,42%. Също така нисък е относителният дял на 
обработваемите площи от общата квадратура на земеделските земи - само 73,62%. 

За сметка на това относителният дял на поливните площи от обработваемата 
земя в ЮЦР надхвърля една четвърт - 25,61%, което е почти двойно повече от 
останалите райони за планиране и ясно показва по-високото равнище на развитие на 
земеделието в Южен централен район, като относителният дял на поливните площи 
от обработваемите земи в Пазарджишка и Пловдивска област надхвърля 40%, което е 
от два до три пъти повече от останалите.  

Горите са важен ресурс на ЮЦР, с който той далеч превъзхожда останалите 
планови райони, с изключение на ЮЗР. Те заемат 47,3% от територията му. Сериозни 
различия се наблюдават и в рамките на самия район, като Смолянска и Пазарджишка 
област разполагат със значително по-голям горски фонд от останалите области.   
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Области в ЮЦР (2008 г.) – основни показатели 

Области в 
района 

Територия  
2009 г. (кв. 

км) 

% от 
терито 
рията 

Население 
2008 г. 
брой 

% от 
населе-
нието 

Гъстота 
на 

населени-
ето 

(д/кв.км) 

Обрабо 
тваема 

зем. 
земя/човек 

2008 г. 

Населе-
ни 

места 

Градо-
ве 

Р България  111001,9  100% 7606551 100% 68,5 6,5  5301 255 
Южен 
централен 
район  

22365,1 20,1% 1538142 20,2% 68,8 4,8 1305 54 

Кърджали  3209,1  14,4%  156008 10,2% 48,6 3,8 470  5  
Пазарджик  4456,9  19,9%  292534 19,0% 65,6 4,1 117  13  
Пловдив  5972,9  26,7%  704057 45,8% 117,9 3,9 215  18 
Смолян  3192,9  14,3%  126536 8,2% 39,6 3,5 242  8  
Хасково  5533,3  24,7%  259007 16,8% 46,8 9,2 261  10  

Източник: НСИ, текуща демографска статистика 
 
Икономическо развитие на Южен централен район за планиране 
Растеж и секторна структура  
БВП като най-агрегираният икономически показател показва тенденция на 

икономически растеж за периода след 2000 г. - както като цяло, така и разпределен на 
глава от населението. Агрегираният БВП за ЮЦР през 1999 г. представлява 21% от 
общия за страната и е на второ място по принос към общия БВП след Югозападния 
район за планиране. Този относителен дял в общи линии се запазва през целия анализиран 
период, като през 2003 г. той е 20,3% от общия БВП за страната. Лекият спад се дължи 
основно на нарасналия дял на Югозападния район за планиране. За периода 1999-2003 г. 
ръстът на БВП е близо 40%, но в текущи цени, преизчислени в евро, което означава, че 
реалните темпове на растеж на икономиката на ЮЦР са в рамките на българското 
стопанство като цяло, като се отчитат стойностите на дефлатора за този период.  
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В структурата на брутната добавена стойност се наблюдава запазване 
позициите на индустрията в стопанството на ЮЦР (с дял от около 1/3 в общата 
структура). Същевременно аграрният сектор губи позиции за сметка на сектора на 
услугите. Вътре по области обаче различията са значителни и тенденциите са 
разнопосочни, което означава, че все още преструктурирането на областните 
икономики продължава.  

Селско стопанство 
Селското стопанство винаги е имало важно значение за ЮЦР. Приносът му за БДС 

е по-висок от средния за страната. За Смолянска област почти 1/4 от БДС се дължи на 
аграрния сектор. Значителна е ролята на селското стопанство и в икономиките на 
областите Кърджали и Хасково, където около 1/5 от БДС се формира в този отрасъл.  

В региона основен дял заемат зърнените култури - 56,5 %. На второ място са 
техническите култури. Освен като основен зърнопроизводителен, районът се 
характеризира и с това, че тук са разпространени 30,8% от площите на зеленчуковите 
култури, 28,1% от площите на овощните култури и 26,7% от лозята от общия дял на 
страната. Най-малък е делът на фуражните култури.  
 
Разпределение на посевните площи по култури в ЮЦР (2003 г.) 

 

 

 

Пространствено развитие и социално икономическо сближаване  
Урбанистична структура и селищна мрежа  

 За Южен централен район са характерни типичните за цяла България особености 
на селищната мрежа и нейната структура:  

Процесите на европейска интеграция поставят на дневен ред изискванията и 
необходимостта от ускорено развитие и изравняване на темповете на изостаналите 
региони със средните за страната. Не е възможно такова развитие без добре изградена 
урбанистична структура;  

Нивото на урбанизация в Южен централен район е сравнително високо, но все пак 
общият показател за района е по-нисък от средния за страната - общо в градовете в 
ЮЦР живее почти две трети от населението (64,5%) при среден показател за България 
69%. Това формира първия от съществените проблеми в ЮЦР, свързани с 
урбанистичната му структура, а именно: 
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•  Пловдив с население над 340 хил. души може да изпълнява функциите на район 
за растеж;  

• В района има четири средни града над 30 хил. души, центрове на области: 
Хасково - 79 хил. души, Пазарджик - 77 хил. души, Кърджали - 46 хил. души и Смолян - 32 хил. 
души;  

• Още три града са над 25 хил. души, които допълват и балансират областните 
центрове – Асеновград - 51 хил. души, Димитровград - 43 хил. души и Карлово - 25 хил. 
души;  

• Положителен ръст на населението се отчита в градовете Свиленград, 
Момчилград, Раковски, Пещера, Ракитово, Доспат, Раднево и ръст близък до нулевия - в 
Кърджали, Крумовград, Садово.  

Пространствено-урбанистичната структура на Южен централен район може да 
се оцени със следните особености:  

• Наличието само на един голям град се балансира от Пазарджик, Димитровград, 
Хасково и Кърджали. Съществен недостатък обаче, е недостигът на градове с 
балансиращи функции в Средните и Западните Родопи;  

• Пловдив и Пазарджик функционират като полюси на агломерационна ос. Макар 
да има основателни възражения дали може да се определи като агломерационно 
образование, тя определено е силно урбанизиран ареал, характеризиращ се с голяма 
гъстота на населението, силно развити промишлени и обслужващи функции и 
комуникации. Този ареал се характеризира още и с остри екологически проблеми, най-вече 
в зоните около „КЦМ” АД и около градовете Кричим и Стамболийски;  

• Висока гъстота на селищната мрежа се установява още по осите Карлово – 
Казанлък, Димитровград – Хасково, Пловдив – Чирпан – Първомай – Хасково – Харманли, 
Карлово - Пловдив, Доспат - Смолян - Кърджали – Крумовград; 

• В повечето части с висока гъстота на селищната мрежа е реализирана и висока 
гъстота на инфраструктурата. Единствено по оста Доспат - Смолян - Кърджали 
гъстотата на пътната структура е недостатъчна и е съставена само от пътища II и 
III клас, което е важна пречка за регионалното развитие; 

• Проблемно е също и развитието на селищната мрежа в зони със слаба 
достъпност. Такива зони са между градовете Панагюрище – Хисаря – Пазарджик, Пещера 
– Доспат – Смолян, Асеновград – Смолян - Кърджали – Хасково и южно от оста Смолян – 
Кърджали. 

Райони за целенасочено въздействие в Южен централен район за планиране 
Провеждането на целенасочена държавна политика на по-ниски териториални 

нива е в основата на определянето на райони за целенасочено въздействие. 
Формулирането на специфични средносрочни политики за отделните райони има за 
предмет решаването на сходни проблеми върху територии с близки физико-географски 
характеристики, обикновено изостанали в икономическо и социално отношение и 
допринасящи за съществуването на значими вътрешно-регионални неравенства. В ЮЦР, 
като район със силно изразени вътрешно-регионални различия, се обособяват пет вида 
райони за целенасочено въздействие. 

1. Райони за икономически растеж, характеризиращи се със силно развити 
икономически и обслужващи функции, добри комуникации, образователни центрове, 
висока концентрация на население и т.н. В Южен централен район в съответствие с 
показателите за обособяване на районите за целенасочено въздействие, определени със 
Закона за регионалното развитие, се обособяват следните райони за икономически 
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растеж, включват общините: Пловдив и Свиленград.  
Средносрочните специфични цели на развитието на районите за икономически 

растеж са в посока на подкрепа на тяхното ускорено развитие като технологични, 
иновационни и образователни центрове за постигането на висок икономически растеж, 
който да катализира стопански активности върху съседните територии на принципа 
на териториалното интегриране на взаимосвързани производства, бизнес мрежи и 
клъстери.  

2. Райони в индустриален упадък, в които се установява спад в производството, 
увеличение на безработицата, ниско ниво на доходи и изселвания вследствие на 
преструктуриране на индустриални предприятия, включват общините: Димитровград, 
Кърджали, Момчилград, Карлово, Сопот, Мадан, Рудозем. 

Средносрочните специфични цели на развитието на районите в индустриален 
упадък са: постигане на диверсификация на местната икономика; подпомагане 
развитието на МСП, поемащи освободената работна сила от преструктурирането на 
икономиката; повишаване качествата на работната сила; внедряване на нови 
технологии и производства за пълноценно оползотворяване на местните ресурси.  

3. Изостаналите гранични райони, обхващащи общини с гранично 
местоположение, ниско ниво на социално-икономическо развитие и слабо изградена 
техническа инфраструктура, включват общините: Ивайловград, Любимец, Крумовград, 
Кирково, Тополовград, Златоград, Рудозем, Смолян, Девин, Борино и Доспат. 

Средносрочните специфични цели на развитието на изостаналите гранични 
райони са: подобряване на атрактивността им чрез инвестиции в техническата и 
социална инфраструктура; подобряване на уменията на работната сила чрез различни 
форми на квалификация и преквалификация; насърчаване на трансграничното 
сътрудничество; стимулиране на икономическата активност, основно в сферата на 
туризма, услугите и др.  

4. Изостаналите планински райони в Южен централен район обхващат 
територии с надморска височина 500 и под 500 метра, но със средна за територията 
дълбочина на разчленение на релефа над 150 метра разлика между най-ниската и най-
високата точка на един квадратен километър, висока безработица и неблагоприятна 
демографска структура, включват следните общини: Батак, Белово, Брацигово, 
Велинград, Ракитово, Родопи, Куклен, Пещера, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, 
Момчилград, Маджарово, Черноочене, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, 
Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе, Стрелча, Хисаря.  

Средносрочните специфични цели на развитието на изостаналите планински 
райони са: изграждане на техническата инфраструктура за нуждите на икономическото 
развитие на районите; създаване на заетост в малки устойчиви производствени 
единици; подобряване на социалната инфраструктура – достъп до образователни и 
здравни услуги; подкрепа на малки градски центрове в планинските райони, които да 
имат задържащо действие и да намаляват интензитета на миграционните потоци към 
големите градове.  

5. Изостаналите селски райони в Южен централен район обхващат териториите 
на общини с ниска степен на развитие на транспортната, техническата и социалната 
инфраструктура. Населението в по-голямата си част е заето в селското и горското 
стопанство, с ниско образователно равнище и квалификация и ограничени възможности 
за трудова заетост, включват общините: Ивайловград, Любимец, Маджарово, 
Стамболово, Симеоновград, Тополовград, Харманли, Ардино, Минерални бани, 
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Черноочене, Родопи, Куклен, Първомай, Батак, Брацигово, Лъки, Баните, Чепеларе, 
Борино, Девин, Стрелча, Брезово, Калояново, Хисаря, Съединение, Лесичово. 

Средносрочните специфични цели на развитието на изостаналите селски райони 
са: диверсификация на структурата на местната икономика и намаляване на 
зависимостта на земеделието; създаване на алтернативни източници на доходи и 
заетост; съхраняване на природното и културно наследство; подобряване на средата за 
обитаване. 

  

 
 

Фиг. 1. Република България. Общини и области. 
Източник: НЦТР, 2001 г. 

Фиг. 2. Република България. Урбанистични анфилади. 
Графика: В. Дончев, 1997 г. 

Фиг. 3. Република България. Областни центрове и 
дестинации. Пловдив от Дунав до Бяло море. 
Графика: В. Дончев, 1997 г. 

Фиг. 4. Идеализиран модел на централното южно 
българско урбанистично пространство. Графика: В. 
Дончев,  1997 г. 

Фиг. 5. Агломерационни урбанистично-ландшафтни 
ареали. Източник: МТРС, 2006 г. 

Фиг. 6. Агломерационни урбанистично-ландшафтни ареали 
– фрагмент. Източник: МТРС, 2006 г. 
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2.1.4. Областни аспекти 
Стратегия за развитие на област Пловдив 2005 – 2015 
Стратегията за развитие на Пловдивска област е основен програмен документ, 

който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за 
развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи 
от по-високите нива: Националната стратегия за регионално развитие, Регионалният 
план за развитие на Южен централен район и координира политиките и ресурсите на 
общинско ниво. Тя е документ, който отразява принципите и подходите на 
европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическото и 
социалното сближаване и формира общата рамка за развитие и устройство на 
областта. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща 
създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в 
нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, 
източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.  
 Пловдивска област е с благоприятни природни дадености и добро икономическо 
развитие. Селското и горското стопанство, туризмът и хранително-вкусовата 
промишленост се влияят силно от почвените и природноклиматичните 
характеристики на областта. Последните са и едни от водещите сектори в 
областната икономика.  
 Официалната статистическа информация за последното десетилетие показва, че 
структурата на индустриалното производство е претърпяла значителни промени, 
главно в следните насоки:  

• Рязко спадане на производството на машини, оборудване, металообработване, 
металолеене, металургия, съпроводено с нарастване на произведената продукция в 
отраслите на леката промишленост. Така напр. каропроизводството с относителен 
дял в цялата промишлена продукция на областта от близо 1/5, сега отчита равнище 
значително под 10 на сто;  

• Наблюдава се непрекъснато нарастване на относителния дял на фирмите с 
изцяло или преобладаващо частно участие;  

• Съвсем символично присъствие на отраслите дърводобив, лов и риболов;  
• Прекратяване на някои производства, чиито мощности са създадени до 1990 г., 

като например в секторите електроника и електротехника (това са производството 
на запомнящи устройства на магнитни носители и периферни устройства). Делът на 
отрасъл електроника и електротехника сега се формира от производството на 
нисковолтова апаратура и до известна степен - на електродвигатели, при които е 
налице също спад над 50%;  

• Не е съвсем убедително присъствието в областното стопанство на 
туристическите, транспортните и финансово-кредитните услуги, оценени през 
призмата на стратегическото местоположение на Пловдивска област и 
преимуществата на наличната материална база, макар и нереновирана;  

• Индустриалният облик на областта се определя основно от дейностите 
„търговия, ремонт на автомобили и битова техника”, което представлява над 40 на 
сто от реализираните продажби;  

• Производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия заема 
около 11 на сто от общите приходи от продажби;  

• Металургия, строителство, производство на хартия, целулоза, хартиени, 
полиграфски и издателски продукти са останалите определящи сектори и дейности, 
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които заемат между 5 и 7 на сто от общия едногодишен размер на приходите от 
продажби. 
 На територията на областта (в гр. Пловдив) е разположен и функционира 
създаденият преди повече от 70 години Научно-изследователски институт по 
зеленчукови култури „Марица”. Той е водеща институция за производството на 
висококачествени, елитни и стокови семена от автентични сортове зеленчукови 
култури в собствената му производствена база и по лиценз. Освен висококачествени 
семена НИЗК „Марица” предлага научни продукти и научно-приложни разработки в 
областта на биотехнологиите, генетиката, селекцията, агротехниката, 
растителната защита, механизацията и икономиката на зеленчукопроизводството. 

Населението на област Пловдив към 31.12.2007 г. е 705 121 души, което 
представлява 9,10% от общото население на страната, и се нарежда на 2-ро

Естественият прираст е един от основните показатели, оказващи влияние на 
динамиката на населението и неговата структура по възраст. През 2003 г. в област 
Пловдив са родени 6 237 деца, от които 3 228 са момчета и 3 009 момичета. 
Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 души от населението) е 8,75 ‰ 
– над средния за страната (8,6 ‰).  

 място в 
страната след столицата София. Към същата дата гъстотата на населението е 118,80 
жители на кв. км., при средно за страната - 80 души. В градовете живеят  521 564 души, 
а в селата 183 557 души. Относителният дял на градското население е 73,9 %, а на 
селското 26,1%. 

Според последните официални проучвания към 01.03.2001 г. на база 
самоопределянето на населението в област Пловдив се разграничават 12 основни 
етнически групи. При общо население на областта към посочената дата от 715 861 
души, с принадлежност към българската етническа група се определят – 621 338 , към 
турската – 52 499, към ромската – 30 196, към руската – 1 151, към арменската – 3 140, 
към влашката - 214, към македонската - 299, към гръцката - 766, към украинската - 197, 
към еврейската - 161, към румънската - 9. Широкият спектър на етническа 
принадлежност е изключително добър ресурс за историческо и културно богатство.  

Икономиката на Пловдивска област е добре представена на национално ниво по 
редица показатели. Регионът осигурява 7,9% от националния брутен вътрешен продукт 
/БВП/ през 2003 г., който е един от най-високите дялове за страната. Произведеният 
БВП в областта през 2003 г. е над 39 % от произведения вътрешен продукт на Южен 
централен район за планиране, което показва сравнително голямото влияние на 
областта за икономическото развитие на района /Табл. 1/. 
 

Стойности на произведения БВП 2000–2003 г. 
Таблица №1 

Стойности на 
произведения БВП 
през периода 2000-
2003 г. в млн. лева 

2000 2001 2002 2003 
Ръст 
2003/ 
2000 

Р България 26753 100% 29709 100% 32335 100% 34410 100% 129% 

ЮЦРП 5589 20,9% 6186 20,8% 6508 20,1% 6976 20,3% 125% 

Област Пловдив 1993 7,4% 2241 7,5% 2358 7,3% 2731 7,9% 137% 

Дял Област 
Пловдив -ЮЦРП 

 35,6%  36,2%  36,2%  39,1%  

Източник: НСИ, ТСБ Пловдив 



 
 

80  

Брутният вътрешен продукт като най-агрегирания икономически показател 
показва тенденция на икономически растеж за периода след 2000 г. както като цяло, 
така и разпределен на човек от населението. Брутният вътрешен продукт на човек от 
населението за 2003 г. е 3837 лв., при средно за страната 4398 лв. и 3656 лв. за Южен 
централен район за планиране. Равнището на икономическо развитие, измерено чрез 
този показател показва изоставане на Пловдивска област от средното за страната 
/Табл. 2/.  
 

БВП на човек от населението в област Пловдив, 2000–2003 г. 

Таблица №2 
БВП на човек от 
населението в 

област Пловдив 
за периода 2000-

2003 г. в лева 

2000  2001  2002  2003 

Р. България 3274 100% 3754  100% 4109  100% 4398  100 

ЮЦРП 2707 82,7% 3096  82,4% 3316  80,7% 3656  83,1% 

Област Пловдив 2735 83,5% 3132  83,4% 3304  80,4% 3837  87,2% 

Източник: НСИ, ТСБ Пловдив 
 

Делът на брутната добавена стойност за 2003 г. на Пловдивска област е 2 259 
млн. лв. и се разпределя по икономически сектори, както следва: аграрен: 11,4 %; 
индустрия: 31,3 % и услуги: 57,2 %. И трите сектора се доближават максимално до 
средните за България нива - 11,6 %, 29,7% и 58,7%.  

Показателят брутна добавена стойност особено добре показва значението на 
Пловдивска област за икономиката на целия Южен централен район. През 2003 г. делът 
на областната брутна добавена стойност - 2259 млн. лева, представлява 36,2 % от 
добавената стойност на целия район за планиране и 7,5% от добавената стойност на 
страната /Табл. 3/. 

  
Приходи, разходи и печалба на предприятията 

Таблица №3 

Приходи, разходи и печалба на 
предприятията 

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

Приходи-млн. лв. 5022,3 5943,2 6939,4 7806 

Разходи-млн. лв. 4964,4 5858,7 6727,1 7507 

Разходи на 100 лв. приходи 98,85 98,58 96,94 96,17 

Разходи за труд на 100 лв приходи –лв. 6,36 5,53 5,84 6,02 

Печалба-млн. лв. 57,9 84,5 212,3 299 

Печалба на 100 лв. Приходи-лв. 1,15 1,42 3,06 3,83 
Източник: НСИ, ТСБ Пловдив 
 

Областта се нарежда на четвърто място в страната по показателя „вложени 
чуждестранни преки инвестиции”, с общ размер на инвестициите с натрупване през 
2003 г. 296 869,6 хил.щ.д. Обемът на преките чуждестранни инвестиции през 2004 г. 
бележи увеличение спрямо 2000 г. близо 9 пъти. С най-голям принос за чуждестранните 
инвестиции през 2004 г. е Германия с 15.2 %, Италия с 11,9 % и Великобритания с 11,8 % 
от инвестициите.  
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Чуждестранни преки инвестиции по години   
  Таблица №4 

Години Милиони щ.долари Индекси при база 2000 г.=100 

2000 42.2 100.0 
2001 48.5 114.9 
2002 107.0 253.6 
2003 296.9 703.6 
2004 371.1 879.4 

 

Дял на основни инвеститори по страни 2000 г. 2004 г. 
Общо 100% 100% 
Германия 37% 15,2% 
Великобритания - 11,8% 
Италия 3,9% 11,9% 
Русия 18,5% 10,5% 
Кипър 12,5% 5,6% 
САЩ 3,3% 4,0% 

Източник: НСИ, ТСБ Пловдив 
 
 Туризмът в Пловдивска област има 51 бр. средства за подслон – хотели, мотели и 
къмпинги, които разполагат с 6 248 легла. Това са приблизително 18.9 % от средствата 
за подслон в Южен централен район за планиране.                                                                                            

Заетостта по данни на Статистическо бюро - Пловдив за 2004 г. в Пловдивска 
област е 48,2 %. Този показател е измерен при отчетени 611 100 лица в трудоспособна 
възраст и е по-нисък от средния за страната (49,2%).  
Характерен през последните пет години е плавният темп на нарастване на 
коефициента на икономическа активност, което се дължи на блогоприятното 
демографско развитие в областта. 

Доходите на домакинства от област Пловдив са по-ниски от средните за 
страната и Южен централен район. През 2003 г. на домакинство в областта се пада 
паричен доход от 4 243 лв., докато в Южен централен район и страната, респективно 4 
387 лв. и 4 384 лв. Изследването на паричните доходи през 2003 г. показва, че на лице в 
областта през 2003 г. се пада паричен доход от 1 632 лв., което e малко над стойността 
на същия показател за Южен централен район (1 608 лв.) и под нивото на паричните 
доходи на лице от населението за страната (1 658 лв.). 

Жизненият стандарт включва три компонента – очаквана продължителност на 
живота, комбиниран образователен индекс (грамотност на населението и 
записваемост в трите образователни степени) и икономически компонент.  

По общ индекс на човешко развитие за 2003 г. област Пловдив е на 11-то място 
сред 28-те области на страната.  

Въз основа на общия индекс на човешко развитие
 

 Здравеопазването е сравнително добре развито. На територията на област 
Пловдив, по данни на МЗ действат 8 многопрофилни болници, 7 специализирани болници 
и 3 диспансера. 

общините в Пловдивска област 
се определят като високо развити (Пловдив), средно развити (Асеновград, Родопи, 
Хисаря, Брезово, Калояново) и слабо развити (Карлово, Перущица, Съединение, Лъки, 
Стамболийски, Първомай, Кричим, Марица, Раковски Садово). 

Образованието е добре развито. През 2005 г. в Пловдивска област има 231 детски 
градини, в които са заети 1476 детски учители, в тях се обучават 17 722 деца, като през 
2001 г. децата са били 17 545, или има нарастване с 1 %. 



 
 

82  

През 2005 г. в област Пловдив има общо 235 училища и обслужващи звена, в които 
се обучават 87 257 деца. Училищата са: 188 общообразователни, 25 техникуми и 
професионални гимназии, 3 училища по изкуствата, 10 средни професионални технически 
училища, 7 специални училища и 2 професионални колежа с прием след средно 
образование. 

Висшите учебни заведения в областта са съсредоточени в град Пловдив - един от 
най-големите научни и образователни центрове в България. Областта разполага с пет 
висши училища – Пловдивски университет “П. Хилендарски”, Аграрен университет, 
Университет по хранителни технологии, Медицински университет, Академия за 
музикално, танцово и изобразително изкуство. Общият брой на обучаващите се в тях 
студенти за 2004/2005 г. е 21 561 души. Има колеж по икономика и управление, 
земеделски колеж и медицински колеж към МУ, в които се обучават общо 4 524 души.  
 Културната сфера е с много висок статус. Пловдивска област е една от най-
богатите на археологически находки в страната, от всички културни епохи. В 
категорията „паметници с национално значение” има регистрирани 263 обекта. За 
архитектурно–исторически резервати са обявени: Старинната част на Пловдив, 
Античният театър в Хисаря, Старинната част на село Свежен, Тракийската гробница в 
село Старосел и др. В областта има 203 читалища, с библиотеки, а също и музеи с 
регионално и национално значение: в Пловдив – Исторически, Етнографски и 
Археологически музеи, Къща-музей „Васил Левски” в Карлово, Къща-музей „Христо Ботев” 
в Калофер, Къща-музей „Иван Вазов” в Сопот, Археологически музей в Хисаря, 
Исторически музей в Перущица и др. 
 Пътната структура е добре развита, независимо от планинския характер на 
значителна част от областта. Относителният дял на пътищата от висок клас е 27,2% 
при средно за страната 17,3%. Републиканските пътища са общо 1 021,557 km: 
автомагистрала – 49,857 km, пътища I клас – 128,688 km, пътища II клас – 239,896 km, 
пътища III клас – 354,580 km. Общинските пътища са 1098,450 km. 
 Железопътната структура има следните линии: част от 1ва жп линия Калотина-
София-Пловдив-Свиленград – 84 km, 28 km удвоена и електрифицирана (сега се 
реконструира от Пловдив до Свиленград за скорост до 160 km/h); част от 3та главна жп 
линия София-Карнобат-Синдел – 60 km, единична, изцяло електрифицирана (предстояща 
реконструкция за скорост до 160 km/h); част от 8ма второстепенна жп линия гара 
Филипово-Панагюрище – 37 km, единична и неелектрифицирана; 82ра второстепенна жп 
линия Пловдив-Карлово  – 61 km, единична и електрифицирана; 85та второстепенна жп 
линия Пловдив-Скутаре – 22 km, двойна и електрифицирана; част от 18та 
второстепенна жп линия Стамболийски-Пещера – 29 km, единична и неелектрифицирана; 
19та второстепенна жп линия Крумово-Асеновград – 10 km, единична и електрифицирана. 

Стратегическа визия 
На основата на анализа на процесите, проблемите и възможностите за развитие 

на област Пловдив, се определя следната визия: област Пловдив - област с устойчиво 
социално-икономическо развитие на основата на местни ресурси и традиционни 
културно-исторически дадености, предпочитано място за живот и работа, с 
европейски стандарт на живот, осигурен от конкурентноспособна икономика.  

Стратегическа цел. Областната стратегия за развитие на област Пловдив си 
поставя като стратегическа цел Пловдивска област да се превърне в район на 
устойчиво икономическо развитие посредством създаване на благоприятна бизнес 
среда, разширяване на икономическата база чрез високотехнологични производства, 
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развитие на човешките ресурси, формиране на партньорства, които насърчават 
икономическото развитие на местно ниво. Постигането на тази цел зависи от 
реализирането на няколко специфични цели и приоритети:  

Специфична цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на икономиката 
чрез ефективно и рационално използване на наличните природни ресурси и дадености, 
опита и традициите на населението и въвеждането на иновационни практики;  

Специфична цел 2: Мобилизиране на областните и местните технически и 
институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за местно 
икономическо развитие. 

Приоритет 1: Ускорен растеж и повишена конкурентноспособност на местната 
икономика;  

Приоритет 2: Развитие на конкурентно селско и горско стопанство и 
подобряване на условията на труд и живот в селските райони;  

Приоритет 3: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура;  
Приоритет 4: Усъвършенстване на социалната инфраструктура, подобряване на 

социалната среда и развитие на човешките ресурси; 
Приоритет 5: Опазване и устойчиво ползване на природното и културно 

наследство;  
Приоритет 6: Развитие на устойчиви форми на туризъм;  
Приоритет 7: Насърчаване на регионалното и местното развитие и 

партньорства за интегрирано развитие. 
 

Пространствена конкретизация на стратегията  
Устройствена схема:  
Основните елементи, около които са изградени пространствените структури, 

са следните:  
 

• Агломерационно ядро. Ареал за растеж – този елемент е обективно 
формиран на базата на съществуващите интензивни пространствени 
връзки между двата основни урбанистични центъра на областта - Пловдив 
и Асеновград. Тя се характеризира с добра инфраструктурна осигуреност и 
икономическа усвоеност на пространството. В този ареал са 
концентрирани над 54% от населението на областта, както и основните 
стопански субекти, формиращи „гръбнака” на регионалната икономика; 

• Северна интеграционна ос - тя е формирана около първокласния път София -
Бургас и осигурява „хоризонталната” интеграция на мрежата от населени 
места в северната, по-слабо развита периферия на областта; 

• Интегрираща ос „Север-Юг” – в зоната на влияние на тази ос са 
концентрирани над 62 % от населението. Тази ос гарантира 
териториалната цялост на областта и обслужва вътрешнорайонните 
връзки;  

• Зона на влияние на АМ „Тракия” – поради националното значение на 
магистралата и нейната роля не само като транспортна, а и като 
икономическа ос, тя е от изключително значение за инвестиционната 
атрактивност в зоната на нейното влияние. 
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2.1.5. Метрополитенско-агломерационен аспект 
Преди 10 години, в 1999, формулирахме агломерацията „Тракия -Хебър” /ТХ/, 

географската област Тракия и автомагистрала „Тракия”, и по древното име на р. Марица 
– Хебър /сплитайки символично природни и човешки феномени/, като „функциониращ 
ландшафтно-урбанистичен ареал”, в контекста на ТАУ и на европейската урбанистична 
структура /синия и червения банан/. През същата година, както се посочи вече, 
стартира европейската програма за пространствена перспектива и планиране ESDP, 
респективно ESPON. 

Агломерацията „Тракия-Хебър” /ТХ/ може да се определи, съгласно предложената 
от нас класификация, като „функционираща ландшафтно-урбанистична агломерация” – 
ФЛУА, клас „С”, тип „С1”, с изявен водещ център Пловдив, два балансиращи града – 
Пазарджик и Асеновград, 17 малки града и 229 села. Агломерацията се формира от 
общините: Белово, Септември, Пазарджик, Пещера, Брацигово, Кричим, Стамболийски, 
Перущица, Родопи, Съединение, Марица, Пловдив, Раковски, Куклен, Асеновград, Садово, 
Първомай, Братя Даскалови и Чирпан. Последните две са включени, защото през 
територията им преминават автомагистралите „Тракия” и „Марица” и жп линията 
София-Пловдив-Бургас. В това си описание агломерацията има неселение над 800 хил. 
души /с което покрива долната граница от изискванията на ЕС за формиране на район за 
планиране – от 800 хил. до 3,5 млн. души/, територия около 6 хил. km2, при средна 
гъстота 140 души на km2

В стратегически аспект агломерацията ТХ е важен фрагмент от главната 
урбанистично-ландшафтна анфилада по направлението/оста Европа-Азия: Драгоман→ 

Сливница→ София→ Ихтиман→ Костенец→ Белово→ Септември→ Пазарджик→ 

Стамболийски→ Пловдив→ Първомай→ Чирпан→ Хасково→ Любимец→ Свиленград→ Одрин→ 

Истанбул. Тази аксиалност е с хилядолетна история, в резултат на непрекъснатата 
обмяна на идеи и практики между Изтока и Запада. По тази ос сега са структурирани 
европейските транспортни коридори №4, 8, 9 и 10. 

 /вж. табл. 1, 2, 3/. 

Акумулирайки почти 505 хил. от населението и около ¼ от територията на Южен 
централен район за планиране, агломерацията ТХ има ключова роля в неговия цялостен 
живот. Както беше посочено вече, Пловдив е включен в европейската мрежа от градове, 
с функциониращи урбанистично-ландшафтни ареали , която е структуроопределяща за 
цялото европейско функционално пространство. Община Марица, имайки 
стратегическо положение в ареала на Пловдив, успя в последните 5-6 години да привлече 
значителни чуждестранни инвестиции и да осъществи значителен икономически ръст, 
развивайки модерна производствена и обслужваща инфраструктура и структура. 
Безспорно е, че автомагистрала „Тракия” изигра стимулираща роля. Но и не само тя, а и 
активността на общинското ръководство и на населението на общината.  

 Очаква се след цялостното инфраструктурно и структурно изграждане на 
паневропейските транспортни коридори агломерационното пространство да се 
динамизира още повече, удовлетворявайки напълно изискванията за една 
функционираща европейска метрополитенска агломерация – MEGAs, клас С, тип С1. За 
постигането на тези качества трябва да се разработи устройствена концепция на 
агломерацията в рамките на НСРР и ОПРР.  
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АГЛОМЕРАЦИЯ „ХЕБЪР-ТРАКИЯ”. НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРИТОРИЯ ПО ОБЩИНИ 
Таблица №1 

ОБЩИНИ 

НАЛИЧНО НАСЕЛЕНИЕ 
КЪМ 

ПОСТОЯННО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 
ТЕРИТОРИЯ 

km2 31. 12. 
1934 г. 

31. 12. 
1946 г. 

01. 12. 
1956 г. 

01. 12. 
1965 г. 

02. 12. 
1975 г. 

04. 12. 
1985 г. 

04. 12. 
1992 г. 

01. 03. 
2001 г. 

31. 12. 
2008г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Асеновград 48049 54127 55590 64564 68962 72451 69109 67235 65577 653,1 
Белово 12416 13405 14184 15021 14724 14191 12428 11069 9459 346,4 
Братя Даскалови 29583 30245 25948 20893 16723 13359 12393 11065 9923 482,3 
Брацигово 13041 14790 15643 15441 14618 13411 12514 11596 10402 229,4 
Кричим 4515 6026 6992 9600 8687 9441 8761 8535 8650 54,9 
Куклен – – – – – – – – 6546 147,6 
Марица 23642 27283 30197 30762 32392 32498 32130 32332 31512 342,7 
Пазарджик 65067 78671 88904 106559 118160 128974 133685 127900 122064 636,7 
Перущица 5536 6284 5975 6138 5875 5720 5586 5387 5209 48,7 
Пещера 10970 12955 18314 17940 20558 22029 22233 22037 21689 135,4 
Пловдив 101265 128589 164853 229043 299638 342050 341058 338224 347600 102,0 
Първомай 41210 43976 43635 41025 39263 36785 34650 31160 28306 533,9 
Раковски 21916 25823 27508 28463 27873 29784 28522 28383 26874 264,0 
Родопи 38300 42802 40216 43402 45312 43391 41391 40815 32527 524,5 
Садово 17683 19716 19804 20043 19384 17922 17007 16786 15902 192,9 
Септември 27886 31818 33356 32725 33092 33107 32263 29872 27459 349,4 
Стамболийски 6591 10095 16024 21967 22585 23153 23064 22303 21083 61,3 
Съединение 17427 19905 20273 18689 16517 14358 13348 12182 11311 298,0 
Чирпан 36574 39315 38219 35100 34277 31487 29702 26264 23829 522,9 
Общо 521671 605825 665635 757375 838640 884111 869844 843145 825922 5926,1 

Източник: НСИ, НЦТР 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ, 2009 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЛОМЕРАЦИЯ „ХЕБЪР-ТРАКИЯ”. НАСЕЛЕНИЕ ПО ГРАДОВЕ 
Таблица №2 

ГРАДОВЕ 

НАЛИЧНО НАСЕЛЕНИЕ 
КЪМ 

ПОСТОЯННО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 

31. 12. 
1934 г. 

31. 12. 
1946 г. 

01. 12. 
1956 г. 

01. 12. 
1965 г. 

02. 12. 
1975 г. 

04. 12. 
1985 г. 

04. 12. 
1992 г. 

01. 03. 
2001 г. 

31. 12. 
2008г. 

Асеновград 20121 23479 27779 41880 48354 54048 52360 51936 51760 
Белово /от 1969/ 2114 2422 3589 4411 5287 5266 5023 4578 3902 
Брацигово 3251 3418 4200 5082 5539 4991 5071 4815 4521 
Кричим 4515 6026 6992 9600 8687 9441 8761 8535 8650 
Куклен /от 2006/ 4300 4740 3911 5367 6327 6362 5647 5891 5902 
Пазарджик 23228 30376 39499 55430 65727 77278 82578 78855 75644 
Перущица 5536 6284 5975 6138 5875 5720 5586 5387 5209 
Пещера 7449 8938 13777 14619 16861 18765 19280 19411 19337 
Пловдив 101265 128589 164853 229043 299638 342050 341058 338224 347600 
Първомай 9311 10268 12977 15321 16595 17136 16809 15370 14169 
Раковски /от 1966/ 9537 11537 12433 13852 14799 16441 15799 16264 15358 
Садово /от 1974/ 1999 2085 2644 2943 5593 5318 2647 2612 2511 
Септември /от 1949/ 2841 3930 5796 7479 8076 9116 9361 9005 8468 
Стамболийски /от 
1964/ 

1479 3224 7866 12804 13313 13449 13015 12580 11838 

Съединение /1969/ 6614 7594 8034 7679 7400 7047 6801 6407 6092 
Чирпан 11288 13220 15432 17863 20571 20452 19940 18171 16592 
Източник: НСИ 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ, 2009 
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АГЛОМЕРАЦИЯ „ХЕБЪР-ТРАКИЯ”. НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31. 12. 2008 г. 
Таблица №3 

ОБЩИНИ 

Население Населени места Урбани– 
зация 

В 
градовете 

Територия 
В селата 

Гъстота 
Общо Общо В градовете В селата Общо Градове Общо 

брой брой % брой % брой брой % брой 
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 

Асеновград 65577 51760 78,9 13817 21,1 65577 51760 78,9 13817 21,1 65577 
Белово 9459 3902 41,3 5557 58,7 9459 3902 41,3 5557 58,7 9459 
Братя Даскалови 9923 – – 9923 100,0 9923 – – 9923 100,0 9923 
Брацигово 10402 4521 43,5 5881 56,5 10402 4521 43,5 5881 56,5 10402 
Кричим 8650 8650 100 – – 8650 8650 100 – – 8650 
Куклен 6546 5902 90,2 644 9,8 6546 5902 90,2 644 9,8 6546 
Марица 31512 – – 31512 100,0 31512 – – 31512 100,0 31512 
Пазарджик 122064 75644 62,0 46420 38,0 122064 75644 62,0 46420 38,0 122064 
Перущица 5209 5209 100,0 – – 5209 5209 100,0 – – 5209 
Пещера 21689 19337 89,2 2352 10,8 21689 19337 89,2 2352 10,8 21689 
Пловдив 347600 347600 100,0 – – 347600 347600 100,0 – – 347600 
Първомай 28306 14169 50,1 14137 49,9 28306 14169 50,1 14137 49,9 28306 
Раковски 26874 15358 57,1 11516 42,9 26874 15358 57,1 11516 42,9 26874 
Родопи 32527 – – 32527 100,0 32527 – – 32527 100,0 32527 
Садово 15902 2511 15,8 13391 84,2 15902 2511 15,8 13391 84,2 15902 
Септември 27459 11936 43,5 15523 46,5 27459 11936 43,5 15523 46,5 27459 
Стамболийски 21083 11838 56,1 9245 43,9 21083 11838 56,1 9245 43,9 21083 
Съединение 11311 6092 53,9 5219 46,1 11311 6092 53,9 5219 46,1 11311 
Чирпан 23829 16592 69,6 7237 30,4 23829 16592 69,6 7237 30,4 23829 
Общо 825922 601021 72,8 224901 27,2 825922 601021 72,8 224901 27,2 825922 

Източник: НСИ, НЦТР 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Фиг. 1. Географска ситуация  Фиг. 2. Урбанистични ареали 
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Фиг. 3. Функционална структура Фиг. 4. Активно пространство 

 
2.1.6. Метрополитенско-ареален аспект 
Като ядро/център на метрополитенската агломерация „Тракия-Хебър”, Пловдив 

заедно със своя непосредствен пространствен ареал е елемент на Европейската 
стратегическа консолидираща урбанистична структура ЕСКУС/ESCUS, European Strategic 
Consolidate Urban Structure; забележка: тази дефиниция е въведена от нас/, която е по-
горно равнище от МЕГА/Метрополитенски Европейски Градски Ареали/MEGAs, имайки 
отношение към аспекта Европейска пространствена структура – ЕПС/SES, European 
Spatial Structure/, доколкото урбанистичните елементи в нея – градовете, в зависимост 
от тяхния ранг, имат водеща роля.  

От древността и до днес Пловдив има най-важната стратегическа позиция в 
Тракия. Това е оценено от траките, по-късно в IV век пр. н. е. – от Филип II Македонски, 
който освен името си, му дава и статута на град – Филипополис. Римляните също 
оценяват стратегическата му роля и го правят метрополис на Тракия по времето на 
император Траян, в I в. от н. е., именувайки го Тримонциум, като го планират и 
изграждат като класически римски „urbs”/цивилен град, а не военен лагер/, притежаващ 
всички публични и частни атрибути – двете главни улици „кардо максимус”/cardo 
maximus, север-юг/ и „декуманус максимус”/decumanus maximus, изток-запад/, форум, 
стадион, театър, одеон, базилики, терми, храмове, инсули/жилищни квартали/ и 
великолепна монументална украса. Руините от този блестящ период будят 
възхищението на всеки и разнасят славата на Пловдив по света. 

В аспекта на посочените по-горе определения, Пловдив със своя ареал е ранжиран 
като „функциониращ урбанистично-ландшафтен ареал” – ФУЛА/FULA/, клас С, тип С2. За 
да защитим неговата идентичност, срещу безличните „клас” и „тип”, ще именуваме 
ареала на Пловдив с неговото класическо име „Тримонциум”, т. е. ФУЛА „Тримонциум” 
съображенията, за което ще изясним по-долу.  

Ареалът „Тримонциум” включва целите или части от общините Марица, 
Раковски, Родопи, Куклен и Садово, към които могат да се добавят и общините 
Стамболийски, Перущица, Кричим и дори Асеновград. Понятието „ареал” е въведено от 
нас не да се фиксират твърди граници, а за да се обозначи актуалната функционална 
жизненост на дадено урбанистично пространство. Разработваната сега РУС /Районна 
устройствена схема/ на общините Пловдив, Марица, Родопи, Садово и Куклен е 
възприела административния подход по смисъла на ЗУТ /Закон за устройство на 
територията/. Целта на този анализ е не да обсъждаме начин на определяне на 
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границите на въпросната схема, а да се обърнем към някои аспекти на стратегическото 
отношение към темата, което има непосредствена връзка с разработвания ОУП на 
община Марица, която попада изцяло в така дефинирания ФУЛА „Тримонциум” и в 
частност на разработвания за случая идеализиран модел. Вече посочихме, че в 
планирането и особено в урбанистичното планиране работенето без модели клони към 
случайност.  

Пространството на идеализирания модел на ФУЛА „Тримонциум” е формирано и 
структурирано от 9 квадратни модула, всеки с размери 12/12 km – 144 km2 /колкото е 
размерът на Пловдив или 36/36 km и площ 1296 km2, около ¼ от площта на 
агломерацията „Тракия-Хебър”. Това е пространството на ежедневно пулсиращия ареал 
на Пловдив, на дифузния град /от лат. diffusus, обширен, просторен, но и развеселен/ /вж. 
фиг. 1, 2, 3 и 4/. 

Идеализираният модел на ФУЛА „Тримонциум” може да се дефинира като 
„класически римски урбанистичен модел”/КРУМ/ – квадрат от квадрати и квадрати в 
квадрат – с две главни „улици” и „форум”. Квадратът още от древността /Египет – 
пирамидите, Шумер, Индия, Китай, Гърция, Рим/ и до сега символизира устойчивост и 
съвършенство. Платон, който е последователен питагореец, определя идеалната 
държава като квадрат. През класическия античен период на Елада /демократическия 
период между V и III век пр. н. е./, в урбанистичното планиране квадратът е основна 
структурна фигура /т. н. „хиподамово градоустройство”, което само частично има 
връзка с Хиподам, защото то е израз на социално-пространствена на урбанистична 
рационалност, а не на „хиподамовщина” както мнозина автори пишат, не разбирайки 
същността на явлението. Квадрати в урбанистичното планиране и реалности има през 
цялата история, дори и сега. За Рим, известен със своята рационалност, квадратът е 
основна структурна фигура – символно и практически /например при сражение 
легионите са се построявали във формата на квадрат – обикновено два легиона с около 
10 хиляди войници – цял град/. Но в модела на Римския urbs/град двете главни улици 
„декуманус максимус”/изток-запад/ и „кардо максимус”/север-юг/, пресичайки се в 
центъра на квадрата – „форума”, динамизират неговата статичност.  

В нашия случай двете главни улици са изток-запад /декуманус максимус/ – река 
Марица, дублирана от север от автомагистрала „Тракия” и от юг от жп магистралата 
София-Пловдив-Свиленград; север-юг /кардо максимус/ – пътят, който започва от река 
Дунав, при римския град Ескус и днешния Никопол и продължава на юг през Плевен → 
Ловеч → Троян → Карлово → Хисаря → Пловдив → Асеновград → Чепеларе → Смолян до 
Кавала и Егейско море. Две стратегически направления, още от античността, най-вече 
от Рим, които се пресичат във „форума” – днешния Пловдив. Така представения модел 
на ареала на Пловдив се определя като динамичен и пулсиращ. Този модел е доразвит в 
концепцията „ПУЛСАР”, за която вече стана дума. 
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Графика: В. Дончев, 1997 г. 
 

2.1.7. Локални аспекти 
 След направения коментар на стратегическите аспекти на глобално, 
континентално, континентално-регионално, национално, национално-регионално, 
агломерационно и метрополитенско равнище, се стига до последното от тази серия – 
локалното, местното, там където нещата стават или трябва да стават, в 
конкретния случай пространството на община Марица. Изброените по-горе равнища са 
с последователна степен на абстракция, започваща от локалното до най-горното 
глобалното. Оттук и изразът „Мисли глобално, действай локално”. 
 Ясно е, че понятието община е обобщаващо, т. е. то също има своята степен на 
абстрактност и означава пространството в което една човешка общност живее 
съвместно като общество, реализирайки своите разбирания и възможности, 
контролирана по някакъв  начин от по-горните йерархии – индиректно или директно. 
Колкото по-нагоре в йерархията, толкова по-индиректно, но не означава непременно и 
по-слабо. Градовете и селата, както и други структурни елементи, освен природната 
среда, на която е въздействано, са най-яркото и силно доказателство за присъствието 

                   Фиг. 1. Тенденции на нарастване                       Фиг. 2. Структурни модули 
  
 

Фиг. 3. Окото                         Фиг. 4. Структурни интерпретации 
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на една общност в пространството и времето. В този аспект, селищно-землищната 
структура е най-устойчивата. 
 Селищно-териториалната структура на община Марица, показва историческа 
устойчивост още от тракийско време. В границите на общината, по картни сведения, 
има около 150 могили от тракийския период, повечето некрополни, което показва, че 
още от древността този ареал е бил стабилно овладян и контролиран, и е имал своята 
стратегическа значимост с фокусна насоченост към средището – Пловдив /Кендрисос, 
Евмолпия, Филипополис, Тримонциум, Плъвдив, Филибе/.  
 Тази центростремителност е продължила хилядолетия, до момента, в който 
автомагистрала „Тракия” внася нова линейна динамика във функционалното 
пространство на общината /вж. фиг. 1/ и от радиално затворена премина към линеарно-
отворена структура или към тяхното комбиниране. Съобразявайки се с тези нови 
ситуационни реалности, като стратегическа за община Марица, се предлага 
концепцията ПУЛСАР – Пулсиращи урбанистично-ландшафтни ареали на растеж и 
равновесие.  
 Концепцията ПУЛСАР, създадена преди 10 години,  както и други наши концепции е 
производна /дериват/ на ТАУ, с оглед на нейното практическо приложение, но за първи 
път се прилага в ОУП на община Марица. Както и цялата философия на ТАУ, концепцията 
ПУЛСАР е практически опит да се преодолее затвореният тип мислене на „зоните”, към 
отворения тип мислене на „ареалите”. Зоналният урбанизъм като атрибут на 
тоталитарното мислене от началото до средата на ХХ век, в един постмодерен свят 
на социална, респ. пространствена фрагментация е вече анахронизъм. На предна линия 
излезе човешкият фактор, който беше грубо потъпкан от тоталитарните системи. В 
този аспект, на община Марица ѝ беше необходима нова стратегическа визия, нов 
подход, ново мислене в духа на отвореността на ареалността, а не на затвореността 
на зоналността. Концепцията ПУЛСАР е израз на това ново мислене на социално-
пространствена динамика. 
 Основните характеристики на концепцията ПУЛСАР бяха посочени в модела на 
МАТ /Метрополитенския ареал Тримонциум/, за това тук ще направим само някои 
уточнения. Пространството на община Марица е структурирано на три големи модула: 
западен, централен /северен/ и източен, които се разгръщат в шест (6) ПУЛСАР-а, 
формирайки балансирана функционално-пространствена структура на общината. 
Конкретните ПУЛСАРи ще бъдат разгледани подробно в проектната част.  
 Концепцията ПУЛСАР трябва да се разглежда като практическо доразвитие на 
стратегическите цели, заложени в плана за общинско развитие: 

• Създаване на конкурентоспособна местна икономика, основана на 
знанието; 
• Опазване на околната среда, доизграждане и поддръжка на 
техническата структура и инфраструктура; 
• Развитие на човешките ресурси и постигане на по-висок жизнен 
стандарт. 

 Тези стратегически цели се разгръщат чрез съответните приоритети. 
 Приоритети на първата цел: 

• Развитие на модерното земеделие, обвързано с преработвателната 
промишленост; 
• Стимулиране на местното предприемачество; 
• Повишаване ролята на образованието и културата. 
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 Приоритети на втората цел: 
• Опазване на околната среда и доизграждане на техническата 
структура и инфраструктура; 
• Създаване на висококачествена екологична жизнена среда; 
• Модернизация на производствения сектор. 

 Приоритети на третата цел: 
• Развитие на човешките ресурси с оглед постигането на по-висок 
жизнен стандарт; 
• Оптимизиране и подобряване на образованието, здравеопзаването и 
другите социални дейности; 
• Активно участие на младежите в живота на общината. 

 

 
       Фиг. 1. Тенденции на нарастване Фиг. 2. Структурни модули 

 Графика: В. Дончев, 2007 г. 
 

2.1.8. Глокални аспекти 
Само неологизъм ли е формираната от Робинсън глокализация или е израз на 

разбирането за всеобща зависимост на всичко и на всеки, което даде основание на някои 
да говорят за мрежовото общество /М. Кастелс/, за необходимостта от умелото 
съчетание на рационално-универсалното с емоционално-уникалното. Тези два аспекта се 
преплитат така сложно, че е трудно да се даде еднозначна дефиниция на ставащите 
събития.  
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 Говоренето в глобален аспект, като че ли е повече свързано с негативности и 
заплахи: нарушаване на човешките права, глобално затопляне, унищожаване на дивата 
природа, парникови газове, озонови дупки, енергийни кризи, икономически кризи, глобални 
конфликти, глобално рисково общество и т. н. Много малко са позитивните събития, 
например олимпийските игри с техния девиз за приятелство и толерантност, 
независимо от състезателния им характер.  
 Локалността като приема предизвикателствата на глобалността, трябва да 
защитава собствената си културна идентичност от агресивността на рационалната 
универсалност.  Да си отворен към света и да съхраняваш идентичността си , е най-
голямото предизвикателство на съвремието ни. Двата хоризонта на глобалното и 
локалното всъщност трябва да се разглеждат като един хоризонт – едновременно 
близък и далечен. Това е то глокализмът. 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Глокал МАРИЦА. Графика: В. Дончев, 1997 
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2.2. СЕЛИЩНА МРЕЖА И СТРУКТУРА 
2.2.1. Обща характеристика 
Понятието „селищна мрежа” се използва широко в устройственото планиране. 

Само по себе си то нищо не ни казва. Понятието „мрежи” може да се използва в най-
различни аспекти и с най-различен смисъл. Онова което е съществено и важно е, каква е 
структурата на тази селищна мрежа, което може да ѝ придаде смисъла на си стемата, 
т.е. да се установят някакви закономерности. 

С Указ от 16.05.1901 г. в България е утвърден Закон за административното 
деление на държавата. С него населените места се организират в три йерархични 
равнища – окръзи, околии и общини. Към 31.12.1900 г. всичките 5069 населени места (79 
града, 3849 села и 1141 махали и колиби) са разделени на 12 окръга, 17 околии и 1800 
общини. Тази административна структура се запазва относително дълго /до 1934 г./. 
Към 31.12.1920 г. населените места са били 5659 (92 града, 4214 села и 1353 други селища). 
Те са били разпределени в 15 окръга, 82 околии и 2391 общини. А в края на 1926 г. е имало 
5749 населени места, разпределени в 16 окръга, 91 околии и 2650 общини. От данните се 
вижда нарастване броя на всички административни единици. Увеличаването на броя на 
селищата, освен на териториални промени, се дължи основно на признаването за 
самостоятелни селища на части от сборни села и махали.  

Деветото по ред преброяване на населението в края на 1934 г. става при ново 
административно деление. За първи път се въвеждат областите, а се закриват 
окръзите. Има седем области: Бургас, Враца, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и 
Шумен, 89 околии и 921 общини. Впоследствие област Шумен се закрива и се създават 
областите Варна и Русе. Като отделна област се формира и Горна Джумая (сега 
Благоевград). 

Тази административна структура се променя с новата Конституция на Народна 
република България от 1947 г. в двустепенна – околии и общини. През 1949 г. обаче 
отново се преминава към тристепенна структура – окръзи, околии и общини. В 1959 
отново се променя тристепенната в двустепенна – окръзи и общини. За първи път се 
премахват и околиите – промяна, която се запазва и до сега. А те са в основата на 
административно - териториалното устройство от 1887 г.   

Времето след 1950 г. се характеризира с нова стопанска динамика в резултат на 
индустриализацията, което води до значителни промени в демографското 
разпределение. Населението започва да се насочва към градовете и то основно към по-
големите, селското население намалява, а с това намалява и броят на селата /вж. табл. 
1/. 

След кратко 18-годишно затишие, през 1977 г. отново се преминава към промяна 
на административното устройство с въвеждането на административно-
териториалната единица „селищна система”, които в началото са 252, като после 
броят им нараства до 300. Структурата е двустепенна – окръзи и селищни системи. 
Тази промяна се оказа твърде неудачна, не само в понятието, но и функционално. През 
1987 г. с Указ №2704 се извърши нова промяна в административното устройство – 
окръзите са закрити и се премина към двустепенна структура – области и общини. 

Твърде претенциозното и повече аморфно и абстрактно понятие „селищни 
системи” отпадна, като се възвърна класическото понятие „община”, което идва от 
общност. 

Последната промяна в административно-селищното устройство е от 1995 г. и 
съгласно закона за административно-териториално устройство на Република България, 
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административно-териториални единици са областите и общините, а съответни 
административно-териториални единици са кметствата и районите в общините. 
Териториални единици съгласно чл. 3, ал. 1 на същия закон са населените места и 
селищните образувания. С този закон всички махали, колиби, гари, минни и промишлени 
селища получават статут на села. Община Марица се създава през 1987 г. с Указ 
№3182/обн. 17.11.1987 г., с включените в състава ѝ 19 села: Бенковски, Войводиново, 
Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, 
Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово и Ясно 
поле. 

 
Брой на населението по години на преброяване 

Таблица №1 
Година 
на 
пребро-
яване 

Общо В градовете В селата В % към 
преброяванет

о от 1900 г. 

В % към 
предишно 

преброяване брой брой В % от т.2 брой В % от т.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1900 3 744 283 742 435 19,8 3 001 848 80,2 100,0 100,0 
1905 4 035 575 789 689 19,6 3 245 886 80,4 107,8 107,8 
1910 4 337 513 829 522 19,1 3 507 991 80,9 115,8 107,5 
1920 4 846 971 966 375 19,9 3 880 596 80,1 129,4 111,7 
1926 5 478 741 1 130 131 20,6 4 348 610 79,4 146,3 113,0 
1934 6 077 939 1 302 551 21,4 4 775 388 78,6 162,3 110,9 
1946 7 029 349 1 735 188 24,7 5 294 161 75,3 187,7 115,7 
1956 7 613 709 2 556 071 33,6 5 057 638 66,4 203,3 108,3 
1965 8 227 866 3 822 824 46,5 4 405 042 53,5 219,7 108,1 
1975 8 727 771 5 061 087 59,0 3 666 684 41,0 233,1 106,1 
1985 8 948 649 5 799 939 64,8 3 148 710 35,2 239,0 102,5 
1992 8 487 317 5 704 552 67,2 2 782 765 32,8 226,7 94,8 
2001 7 932 984 5 478 481 69,0 2 454 503 31,0 211,9 93,5 

 Източник: НСИ. Преброяване на населението, жил. фонд и земеделските стопанства, 2002 г., т. 1 
Население , кн. 3, с 18. 
 

От посочените данни се констатира, че за период от близо 40 г. /между 1900 - 
1940 г./ балансът между селско и градско население се запазва на около 4/5 към 1/5. Най-
голям средногодишен прираст на населението е през периода 1921 - 1926 г. – 105295 души 
и през периода 1927 - 1934 г. – 74 900 души. Най-малък е положителният прираст за 
периода 1976 - 1985 г. (средногодишно е с 22 088 души), за да се стигне до отрицателен 
прираст от 65 904 души за периода 1986 - 1992 г. и 69 292 души за следващите осем 
години. От 1900 г. до 1926 г. се констатира темп на нарастване, като максимален той е 
през периода 1921 - 1926 г. – 2,1% средногодишно, след което темпът на относително 
нарастване започва да спада непрекъснато /табл. №2/. От посочените данни се вижда, 
че чак през 1968 г., т.е. 90 г. след Освобождението има съвсем лек превес на градското 
над селското население, т.е. може да се приеме, че България преминава към стадий на 
урбанизация, като делът на градското население сега е 70%, което показва една 
сравнително висока степен на урбанизация. 

От приведените данни в двете таблици се констатира, че промяната в 
селищната структура започва след 1947 г., откогато населението в селата започва 
непрекъснато да намалява и някои се обезлюдяват напълно, като и много от селата 
променят статута си на градове, а в някои случаи това са няколко села, които 
образуват новия град. Данните показват, че от 1985 г. не само започва да намалява 
общо броят на населението, но започва да намалява и броят на населението в 
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градовете, в резултат на отрицателния естествен прираст. След 1995 г. има обща 
стагнация на населението в големите градове, а във всички останали то намалява. 

 
Прираст на населението от едно преброяване до друго 

Таблица №2 

Периоди 
Села Градове Общо Села Градове Общо 

Абсолютен брой Средногодишен прираст - % 
1901 - 1905 244 038 47254 291292 1,6 1,2 1,5 
1906 - 1910 262 105 39833 301938 1,6 1,0 1,5 
1911 - 1920 372 605 136853 509458 1,0 1,5 1,1 
1921 - 1926 468 014 163756 631770 1,9 2,6 2,1 
1927 - 1934 426 778 172420 599198 1,2 1,8 1,3 
1935 - 1946 518 773 432637 951410 0,9 2,4 1,2 
1947 - 1956 - 236 523 820883 584360 -0,5 3,8 0,8 
1957 - 1965 - 652 596 1266753 614157 -1,5 4,4 0,9 
1966 - 1975 - 738 358 1238263 499906 -1,8 2,8 0,6 
1976 - 1985 - 517 974 758852 220878 -1,5 1,4 0,2 
1986 - 1992 - 365 945 - 95387 - 461332 -1,7 -0,3 -0,8 
1993 - 2001 - 328 262 - 226071 - 554333 -1,6 -0,5 -0,9 

Източник: НСИ, 2002 
 
2.1.2. Общини, структура и характеристика  
Общината, съгласно чл. 2, ал. 1 на ЗАТУРБ, е административно-териториална 

единица, която може да се състои от едно или повече съседни населени места (чл. 7, ал. 
1). През последните 130 години техният брой е бил различен, в началото на XX век – 1 
890, в края на 1926 г. – 2 650, към 1934 г. – 921, като сега броят им е 262. По броя на 
населението те се определят, както следва: 

 
Брой общини и население към 2001 г. 

Таблица №3 
 

Брой общини Брой население 
Относителен дал от 

общото население 
До 5000 души 31 107 836 1,4 
5001 – 10 000 души 66 495 680 6,2 
10 001 – 20 000 души 78 1 131 443 14,3 
20 001 – 50 000 души 54 1 606 785 20,2 
50 001 – 100 000 души 21 1 479 899 18,7 
Над 100 000 души 12 3 107 258 39,2 
Общо 262 7 928 901 100,0 

Източник: НСИ, 2002 
 

От посочените данни се констатира, че средният брой на хората в една община е 
30 263. По този показател община Марица с население от 32 332 души към 1.03.2001 г. 
попада в категорията на „среден” тип община, т.е. в категорията „устойчив тип 
община”. За периода 1993 - 2001 г. общините с население над 100 000 души запазват броя 
си – 12, а за същия период намалява населението на общините между 50 000 и 100 000 и 
съответно броят им от 31 става 21. При последното преброяване в тях живее 18,7% от 
населението на страната срещу 25,6% в края на 1992 г. 

Макар и най-малко като абсолютен брой (33) и относителен дял (12,6%) от всички 
общини, населението на общините от 50 000 до 100 000 и над 100 000 души съставлява 
57,9% от общото население на страната. 

Броят на общините с население между 20 000 и 49 999 души е 54, което 
представлява 20,6% от общия брой на общините, като в тях живеят 1 606 785 души – 
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20,2% от населението на страната. Средният брой население в една община е 29 755 
души. Видно е, че по този показател община Марица отговаря напълно на това условие. 
Така община Марица отговаря напълно на две основни характеристики по броя на 
населението – среден тип община в нейната категория и среден тип община общо за 
държавата. Тези обстоятелства са твърде съществени, тъй като те показват, че тя 
може да бъде определена като тип „устойчива община” както в държавен така и в 
европейски контекст. 

Както беше посочено вече, община Марица е създадена през 1987 с Указ №3182/ 
обн. 17.11.1987, с включените в състава й 19 села: Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф 
Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, 
Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово и Ясно поле. 

Най-голям, въпреки абсолютното и относителното му намаление за периода 
1992-2001 г., е броят на общините с население между 10 000 и 19 999 души, които към 
2001 г. са 78 броя или 29,8% от броя на всички общини, при среден брой на населението 
от 14 506 души.  

С намаление общо на населението за страната нараства броят на малките 
общини с население от 5 000 до 9 999, като от 58 през 1992 г. броят им е нараснал на 66 
през 2001, а населението от 453 269 души през 1992 г. /5,3% от общото за страната/, се 
е увеличило на 495 680 /6,2% от общото/. 

С 11 се е увеличил броят на общините с население до 5 000 души, като от 20 през 
1992 е станал 31 през 2001 г., съответно населението от 70 349 души през 1992 г. е 
станало 107 836 души. Една трета от тези общини са в област София (6) и област Видин 
(5), при което е очевидна необходимостта от преустройство. 
 

Групиране на общините по население, територия и населени места 
Таблица №4 

Групи общини 
Общини Население Територия Населени места 

брой отн. дял 
(%) 

хил. ж. % хил. дка % брой % 

До 5 хил. ж. 31 11,4 106,4 1,3 6679,7 6,0 288 5,4 
От 5 до 10 хил. ж. 68 26,2 503,9 6,4 26557,0 23,9 949 17,8 
От 10 до 20 хил. ж. 78 29,3 1104,8 14,0 24206,5 21,8 1563 29,3 
От 20 до 30 хил. ж. 33 12,6 812,1 10,3 17782,6 16,0 777 14,6 
От 30 до 50 хил. ж. 21 8,0 770,1 9,8 14487,4 13,1 599 11,2 
От 50 до 75 хил. ж. 14 5,3 884,4 11,2 9260,1 8,3 644 12,1 
От 75 до 100 хил. ж. 8 3,0 692,4 8,8 4272,0 3,9 230 4,3 
От 100 до 300 хил. ж. 8 3,0 1177,1 14,9 6068,3 5,5 236 4,5 
От 300 до 1000 хил. ж. 2 0,8 661,1 8,4 339,5 0,3 7 0,1 
Над 1 млн. ж. 1 0,4 1178,6 14,9 1348,9 1,2 38 0,7 
Общо 264 100,0 7891,1 100,0 111001,9 100,0 5331 100,0 

Източник: НСИ, 2002 
 

Групиране на населените места по брой на населението 
Таблица №5 

ГРАДОВЕ 
Населени места Население 

брой % брой % 
До 10 хил. ж. 165 66,5 769,5 14,0 
От 10 до 30 хил. ж. 48 19,9 809,7 14,7 
От 30 до 100 хил. ж. 25 10,3 1443,9 26,3 
От 100 до 300 хил. ж. 5 2,1 719,8 13,1 
От 300 до 1000 хил. ж. 2 0,8 653,5 11,9 
Над 1 млн. ж. 1 0,4 1099,5 20,0 
Общо 246 100,0 5496,0 100,0 
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СЕЛА 
Населени места Население 

брой % брой % 
До 100 ж. 1541 30,3 51,9 2,2 
От 100 до 500 ж. 1976 38,8 515,2 21,5 
От 500 до 1000 ж. 868 17,1 615,0 25,7 
От 1000 до 2000 ж. 524 10,3 720,1 30,1 
От 2000 до 5000 ж. 173 3,4 461,2 19,2 
Над 5000 ж. 5 0,1 31,8 1,3 
Общо 5087 100,0 2395,1 100,0 
Източник: НСИ, 2002 

 
2.1.3. Област Пловдив. Характеристика на общинската структура 
Област Пловдив има 18 общини, като към 2001 те са били 16, а нови общини са 

Сопот и Куклен. Област Пловдив се е характеризирала винаги като една от най-
многолюдните и с най-голям брой на селското население в сравнение с другите области 
в страната, което показва устойчивост на селищната структура, при положение че 
населението на областта е нараствало непрекъснато до 1985: 

31.12.1934 г. – 452 099   4.12.1985 г. – 761 626 
31.12.1946 г. – 520 567   4.12.1992 г. – 739 694 
1.12.1956 г. – 571 012   1.03.2001 г. – 715 816 
1.12.1965 г. – 656 985   31.12.2004 г. – 709 861 
2.12.1975 г. – 727 010   31.12.2008 г. – 705 121 
Към 1.03.2001 в област Пловдив живеят 715 816 души, или 9,0% от населението на 

страната. В първите десетилетия на XX век областта е била на първо място по брой на 
населението, като едва в края на 1946 г. е надмината от област София (с 9 823 
души).Според данните от областната стратегия за населението към 2004 г. средната 
численост на една община е 39 436 души /към 2001 г. е 44 739 при 16 общини/, което е 
доста над средното за страната, но и което се дължи главно на населението на 
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Пловдив, както и на няколко общини като Асеновград – 67 235, Карлово – 70 278, Пловдив 
– 338 224, чийто относителен дял 67 235 е 66,5% от населението на областта. 

Ако извадим от населението на областта – 709 861 /към 2004 г./ това на Пловдив, 
който спада към категорията на много големите градове – 341 464 /към 2004 г./ и 
разделим останалото от това число – 368 397 души /към 2004 г./ на 17 броя общини, ще 
получим среден брой на една община от 21 670 души. Над този брой са 7 общини: 
Асеновград, Карлово, Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Стамболийски, а под са 10 
общини: Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Садово, Сопот, Съединение 
и Хисаря /Фиг. 1 и 2/. 

 
 Характеристика на общините на област Пловдив 

 Таблица №6 

№ Общини 
Население 

към 
31.12.2008 

Население 
към 

1.03.2001 

Населени
е към 

4.12.199
2 

Градове Села 

Прираст между 
преброяванията на 
населението 2001-

1992 
  

Гъстота на 
населениет

о 

Място според 
броя на 

населението 

 наименование брой брой   брой брой брой % км2 брой 
1 2 3 4   5 6 7 8 9 7 
 Всичко 704057 715 816 739 694 18 197 -23 878 -3,2 117,9 -23 878 

1 Асеновград 65577 67 235 69 109 1 29 -1 874 -2,7 100,4 -1 874 
2 Брезово 8054 8 837 10 396 1 15 -1 559 -15 17,3 -1 559 
3 Калояново 12580 13 649 15 144 - 15 -1 495 -9,9 36,2 -1 495 
4 Карлово 55037 70 278 64 595 4 23 -5 303 -8,2 53 -5 303 
5 Кричим 8650 8 535 8 761 1 - -226 -2,6 157,6 -226 
6 Куклен 6546 6 556 6 408 1 5 148 2,3 44,3 148 
7 Лъки 3469 4 044 5 199 1 12 -1 155 -22,2 11,9 -1 155 
8 Марица 31512 32 332 32 130 - 19 202 0,6 92 202 
9 Перущица 5209 5 387 5 586 1 - -199 -3,6 106,9 -199 

10 Пловдив 347600 338 224 341 058 1 - -2 834 -0,8 3408,5 -2 834 
11 Първомай 28306 31 160 34 650 1 16 -3 490 -10,1 53 -3 490 
12 Раковски 26874 28 383 28 522 1 6 -139 -0,5 101,8 -139 
13 Родопи 32527 40 815 34 983 - 21 -724 -2,1 62 -724 
14 Садово 15902 16 786 17 007 1 11 -221 -1,3 82,5 -221 
15 Сопот 10398 10 986 11 774 1 1 -788 -6,7 184,8 -788 
16 Стамболийски 21083 22 303 23 064 1 4 -761 -3,3 344,1 -761 
17 Съединение 11311 12 182 13 348 1 9 -1 166 -8,7 38 -1 166 
18 Хисаря 13422 15 666 17 960 1 11 -2 294 -12,8 24,5 -2 294 

Източници: НСИ и Стратегия за развитие на област Пловдив. 
 

 

 

Фиг. 1. Области Пловдив, Пазарджик и Смолян Фиг. 2. Фрагмент от област Пловдив 
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2.3. ОБЩИНА МАРИЦА 
2.3.1. Демографска характеристика 
2.3.1.1. Брой на населението 
 
 

 Постоянното население на община 
Марица наброява 31 512 души1 (2008 г.) – 
4,5% от населението на област Пловдив. 
Като се вземе в предвид, че близо 
половината (49,4%) от населението на 
областта е съсредоточено в областния 
център – град Пловдив, респ. община 
Пловдив, сред останалите 17 общини 
най-големи по население са Асеновград и 
Карлово, следвани от общини Родопи и 
Марица (фиг. 1)2

 Населените места в общината по 

. С близка, но по-малка 
численост на населението са и общини 
Първомай и Раковски. Останалите 11 
общини са с население под 20 хил. д. с изкл. 
на Стамболийски (21,1 хил. д.).  

данни на НСИ се включват към 3 основни групи – големи, средни и малки села3

 Големите села (с население от 2000 до 5000 души) обхващат 6 бр. (Труд, Рогош, 
Маноле, Калековец, Скутаре и Царацово) с общо население 16928 души (2008 г.), като най-
голямо е с. Труд (3823 д.). Повече от половината от населението на общината (53,7%) е 
съсредоточено в 6-те големи села от включените в състава й общо 19 населени места 
(табл. 1).  

.  

 Към средните села (с население от 1000 до 2000 души) попадат също 6 бр. 
(Войводиново, Граф Игнатиево, Костиево, Строево, Бенковски и Войсил) с общо 
население 9765 души (31% от населението на общината).  

 Малките села (с население от 250 до 1000 души) включват останалите 7 населени 
места (Трилистник, Динк, Радиново, Манолско Конаре, Ясно поле, Крислово и Желязно) с 
общ брой население 4819 души или 15,3% от населението на общината. Най-малкото 
село в общината по брой на населението е Желязно (399 д.).  

 

 

 

 

 

                                                 
1 НСИ, Демографска статистика  

2 Община Марица е на 5-то място по брой на населението сред 18-те общини в област Пловдив 
3 Съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003 г.  За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони 
 

Област Пловдив
Брой на населението по общини - 2008 г. (хил.д.)

13,421,1 11,3

15,9
10,4

32,5

26,9

28,3

3,5
5,2

8,7
6,5

55,0

8,1

12,6

65,6

31,5

347,6

Пловдив

Марица

Асеновград

Брезово

Калояново

Карлово

Кричим

Ку клен

Лъки

Перу щица

Първомай

Раковски

Родопи

Садово

Сопот

Стамболийски

Съединение

Хисаря
 

Фиг. 1 
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Община Марица - Население по населени места и пол към 31.12 (за периода 2001-2008 г.) 
Таблица 1 

ЕКАТТЕ 
Община Населени 
места 

Структ. 
по пол 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

PDV17 Община Марица общо 32045 32123 32294 32170 32063 31902 31716 31512 
    мъже 15932 15951 16047 15936 15876 15792 15678 15588 
    жени 16113 16172 16247 16234 16187 16110 16038 15924 
03839 с.Бенковски общо 1300 1329 1383 1378 1382 1358 1343 1336 

    мъже 645 661   688 683 671 661 651 
    жени 655 668   690 699 687 682 685 

11845 с.Войводиново Общо 1988 2032 2026 2022 2018 2002 1957 1954 
    Мъже 971 989   975 978 969 945 943 
    Жени 1017 1043   1047 1040 1033 1012 1011 

12019 с.Войсил Общо 1062 1050 1066 1045 1019 1026 1049 1047 
    мъже 523 520   523 508 513 520 514 
    жени 539 530   522 511 513 529 533 

17806 с.Граф Игнатиево общо 2085 2119 2076 2055 2015 1990 1983 1925 
    мъже 1036 1047   1024 999 984 980 952 
    жени 1049 1072   1031 1016 1006 1003 973 

21169 с.Динк общо 760 789 812 813 818 827 840 839 
    мъже 374 385   402 406 406 414 421 
    жени 386 404   411 412 421 426 418 

29235 с.Желязно общо 387 399 404 396 397 393 396 399 
    мъже 183 187   187 189 191 193 196 
    жени 204 212   209 208 202 203 203 

35300 с.Калековец общо 2449 2448 2473 2496 2500 2509 2497 2516 
    мъже 1252 1253   1267 1278 1274 1266 1283 
    жени 1197 1195   1229 1222 1235 1231 1233 

38950 с.Костиево общо 1773 1780 1756 1764 1787 1778 1772 1785 
    мъже 896 899   884 898 898 897 892 
    жени 877 881   880 889 880 875 893 

39918 с.Крислово общо 648 644 645 648 654 656 641 646 
    мъже 305 311   310 312 318 306 308 
    жени 343 333   338 342 338 335 338 

47086 с.Маноле общо 3062 3062 3055 3024 2996 2969 2987 2954 
    мъже 1516 1508   1491 1471 1457 1466 1457 
    жени 1546 1554   1533 1525 1512 1521 1497 

47113 с.Манолско Конаре общо 786 757 804 790 768 747 726 710 
    мъже 396 380   391 383 374 368 362 
    жени 390 377   399 385 373 358 348 

61412 с.Радиново общо 737 737 740 733 720 715 718 712 
    мъже 382 377   370 363 359 363 362 
    жени 355 360   363 357 356 355 350 

62858 с.Рогош общо 3044 3067 3132 3152 3128 3125 3108 3109 
    мъже 1561 1559   1604 1590 1584 1568 1573 
    жени 1483 1508   1548 1538 1541 1540 1536 

66915 с.Скутаре общо 2222 2223 2251 2278 2294 2315 2337 2336 
    мъже 1066 1073   1095 1100 1112 1126 1123 
    жени 1156 1150   1183 1194 1203 1211 1213 

69874 с.Строево общо 1853 1847 1827 1824 1810 1782 1744 1718 
    мъже 904 907   889 878 866 843 835 
    жени 949 940   935 932 916 901 883 

73122 с.Трилистник общо 840 819 848 845 861 868 855 843 
    мъже 430 418   422 431 431 427 418 
    жени 410 401   423 430 437 428 425 

73242 с.Труд общо 4025 4026 4016 3971 3962 3922 3870 3823 
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Община Марица - Население по населени места и пол към 31.12 (за периода 2001-2008 г.) 
Таблица 1 

ЕКАТТЕ 
Община Населени 
места 

Структ. 
по пол 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

    мъже 1962 1953   1923 1922 1913 1875 1850 
    жени 2063 2073   2048 2040 2009 1995 1973 

78080 с.Царацово общо 2242 2241 2228 2193 2215 2216 2201 2190 
    мъже 1137 1143   1111 1115 1108 1103 1099 
    жени 1105 1098   1082 1100 1108 1098 1091 

87669 с.Ясно поле общо 782 754 752 743 719 704 692 670 
    мъже 393 381   380 372 364 357 349 
    жени 389 373   363 347 340 335 321 

PDV Обл.  Пловдив общо 714779 7845841 710958 709861 707570 706413 705121 704057 
    мъже 345720 3816162 343298 342335 340971 340083 339242 338641 
    жени 369059 4029649 367660 367526 366599 366330 365879 365416 
BG Р България общо 7891095 712702 7801273 7761049 7718750 7679290 7640238 7606551 
    мъже 3841163 344492 3790840 3767610 3743327 3720932 3699689 3681280 
    жени 4049932 368210 4010433 3993439 3975423 3958358 3940549 3925271 

Източник: НСИ - текуща демографска статистика      
 

2.3.1.2. Еволюция на развитие  
 В демографското развитие на общ. Марица от втората половина на миналия век 
се наблюдават две основни тенденции:  

• Непрекъснато нарастване на населението на общината до средата на 90-те 
години на 20 в.  

• Стабилизиране и задържане на населението от края на 20 в., което продължава 
и понастоящем с несъществени изменения (фиг. 2) 

 Следва да се отбележи, че на фона на намаление на селското население на 
страната за периода 2001-2008 г. с -1,4% (средногодишен темп) и с -1,5% за населението 
в селата на област Пловдив, община Марица се характеризира с неголям отрицателен 
прираст (-0,2%), близък до „нулев”. Най-малки изменения в броя на населението за 
периода се наблюдават при големите села (-0,1% ср. год. темп), от които половината 
(Рогош, Калековец и Скутаре) бележат минимално нарастване на населението. Средните 
и малките села намаляват незначително (-0,4% ср. год. темп) като и при тях се 
очертават населени места с неголям положителен прираст (Костиево, Бенковски, Динк, 
Желязно, Трилистник).  

Община Марица 
Динамика на населението по групи села (2001-2008 г.)
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 Като цяло не се наблюдават съществени различия в динамиката на населението 
по населени места (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Община Марица - Прираст на населението за периода 2001-2008 г.  

Община Население Прираст на населението 
2001-2008 г. 

Населени места 2001 г. 2008 г. общ средногодишен 
  брой брой брой % 
Община Марица 32045 31512 -533 -76 -0,2 
Големи села (2000-5000 д.) 17044 16928 -116 -17 -0,1 
с.Труд 4025 3823 -202 -29 -0,7 
с.Рогош 3044 3109 65 9 0,3 
с.Маноле 3062 2954 -108 -15 -0,5 
с.Калековец 2449 2516 67 10 0,4 
с.Скутаре 2222 2336 114 16 0,7 
с.Царацово 2242 2190 -52 -7 -0,3 
Средни села (1000-2000 д.) 10061 9765 -296 -42 -0,4 
с.Войводиново 1988 1954 -34 -5 -0,2 
с.Граф Игнатиево 2085 1925 -160 -23 -1,1 
с.Костиево 1773 1785 12 2 0,1 
с.Строево 1853 1718 -135 -19 -1,1 
с.Бенковски 1300 1336 36 5 0,4 
с.Войсил 1062 1047 -15 -2 -0,2 
Малки села (250-1000 д.) 4940 4819 -121 -17 -0,4 
с.Трилистник 840 843 3 0 0,1 
с.Динк 760 839 79 11 1,4 
с.Радиново 737 712 -25 -4 -0,5 
с.Манолско Конаре 786 710 -76 -11 -1,5 
с.Ясно поле 782 670 -112 -16 -2,2 
с.Крислово 648 646 -2 0 0,0 
с.Желязно 387 399 12 2 0,4 
Област Пловдив 714779 704057 -10722 -1532 -0,2 
В градовете 512967 522890 9923 1418 0,3 
В селата 201812 181167 -20645 -2949 -1,5 

Р България 7891095 7606551 -284544 -40649 -0,5 

В градовете 5473018 5413290 -59728 -8533 -0,2 

В селата 2418077 2193261 -224816 -32117 -1,4 

Източник: НСИ - Демографска статистика    

 Формираните демографски тенденции в община Марица през последните години 
продължават и през 2008 г. Те се изразяват в запазване на населението и несъществени 
изменения в основните показатели – естествено движение, структура по възраст и 
пол.  

 2.3.1.3. Основни демографски процеси. Естествен прираст  

 Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние на 
динамиката на населението и неговата структура по възраст.  

През 2008 г. в община Марица са родени 249 деца (табл. 3). За годините след 2001 г. 
броят на родените е в границите 250-300 деца. 
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Естествен прираст на населението - 2008 г.
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  Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 души от населението) 
през 2008 г. е 7,9‰ – близък, но под средния за селата в областта и страната (8,7‰) 
(фиг. 3). Раждаемостта на населението на община Марица за периода 2001-2008 г. е в 
диапазона 8-9‰.  
 Смъртността е с по-високи от раждаемостта стойности - през 2008 г. умрелите 
лица в общината са 461 или 15,8 на 1000 д. от населението. За последните години (2001-
2008 г.) общата смъртност на населението (14-16‰) на общ. Марица е под средното 
равнище за селското население на област Пловдив и страната (20‰).  

Таблица 3 

Община Марица - естествен прираст на населението по населени места (за периода 2001-2008 г.) 

Община Ест. 2001г. 2004г. 2006г. 2007г. 2008г. 2001г. 2004г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Населени места прир. брой на 1000 д. от населението 
Общ. Марица родени 239 280 278 292 249 7,4 8,7 8,7 9,2 7,9 
  умрели 493 461 516 495 501 15,3 14,3 16,1 15,6 15,8 
  ест.пр. -254 -181 -238 -203 -252 -7,9 -5,6 -7,4 -6,4 -8,0 
с.Бенковски родени 10 10 9 7 8 7,6 7,2 6,6 5,2 6,0 
  умрели 28 19 32 18 28 21,3 13,8 23,4 13,3 20,9 
  ест.пр. -18 -9 -23 -11 -20 -13,7 -6,5 -16,8 -8,1 -14,9 
с.Войводиново родени 17 15 18 25 12 8,6 7,4 9,0 12,6 6,1 
  умрели 23 27 25 31 37 11,6 13,3 12,4 15,7 18,9 
  ест.пр. -6 -12 -7 -6 -25 -3,0 -5,9 -3,5 -3,0 -12,8 
с.Войсил родени 8 13 11 13 8 7,5 12,3 10,8 12,5 7,6 
  умрели 18 21 23 12 21 16,8 19,9 22,5 11,6 20,0 
  ест.пр. -10 -8 -12 1 -13 -9,3 -7,6 -11,7 1,0 -12,4 
с.Граф Игнатиево родени 17 11 15 11 9 8,1 5,3 7,5 5,5 4,6 
  умрели 31 26 30 36 43 14,8 12,6 15,0 18,1 22,0 
  ест.пр. -14 -15 -15 -25 -34 -6,7 -7,3 -7,5 -12,6 -17,4 
с.Динк родени 12 14 10 13 9 15,7 17,2 12,2 15,6 10,7 
  умрели 13 10 12 9 18 17,0 12,3 14,6 10,8 21,4 
  ест.пр. -1 4 -2 4 -9 -1,3 4,9 -2,4 4,8 -10,7 
с.Желязно родени 7 2 3 5 2 18,0 5,0 7,6 12,7 5,0 
  умрели 0 3 6 4 5 0,0 7,5 15,2 10,1 12,6 
  ест.пр. 7 -1 -3 1 -3 18,0 -2,5 -7,6 2,5 -7,5 
с.Калековец родени 21 35 38 29 33 8,5 14,1 15,2 11,6 13,2 
  умрели 28 33 34 31 23 11,3 13,3 13,6 12,4 9,2 
  ест.пр. -7 2 4 -2 10 -2,8 0,8 1,6 -0,8 4,0 
с.Костиево родени 11 24 15 22 27 6,2 13,6 8,4 12,4 15,2 
  умрели 23 21 30 32 22 12,9 11,9 16,8 18,0 12,4 
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Таблица 3 

Община Марица - естествен прираст на населението по населени места (за периода 2001-2008 г.) 

Община Ест. 2001г. 2004г. 2006г. 2007г. 2008г. 2001г. 2004г. 2006г. 2007г. 2008г. 
Населени места прир. брой на 1000 д. от населението 
  ест.пр. -12 3 -15 -10 5 -6,7 1,7 -8,4 -5,6 2,8 
с.Крислово родени 3 4 2 5 5 4,6 6,2 3,1 7,7 7,8 
  умрели 12 6 12 14 10 18,4 9,3 18,3 21,6 15,5 
  ест.пр. -9 -2 -10 -9 -5 -13,8 -3,1 -15,3 -13,9 -7,8 
с.Маноле родени 21 19 19 30 27 6,8 6,3 6,4 10,1 9,1 
  умрели 51 45 47 41 44 16,6 14,8 15,8 13,8 14,8 
  ест.пр. -30 -26 -28 -11 -17 -9,7 -8,6 -9,4 -3,7 -5,7 
с.Манолско Конаре родени 1 6 4 4 3 1,3 7,5 5,3 5,4 4,2 
  умрели 13 11 19 13 14 16,4 13,8 25,1 17,7 19,5 
  ест.пр. -12 -5 -15 -9 -11 -15,2 -6,3 -19,8 -12,2 -15,3 
с.Радиново родени 7 2 5 5 5 9,4 2,7 7,0 7,0 7,0 
  умрели 20 13 16 11 17 26,8 17,7 22,3 15,4 23,8 
  ест.пр. -13 -11 -11 -6 -12 -17,4 -14,9 -15,3 -8,4 -16,8 
с.Рогош родени 25 42 40 39 29 8,2 13,4 12,8 12,5 9,3 
  умрели 37 49 40 50 39 12,1 15,6 12,8 16,0 12,5 
  ест.пр. -12 -7 0 -11 -10 -3,9 -2,2 0,0 -3,5 -3,2 
с.Скутаре родени 17 25 22 17 23 7,7 11,0 9,5 7,3 9,8 
  умрели 37 23 33 38 32 16,7 10,2 14,3 16,3 13,7 
  ест.пр. -20 2 -11 -21 -9 -9,0 0,9 -4,8 -9,0 -3,9 
с.Строево родени 13 10 10 14 9 7,0 5,5 5,6 7,9 5,2 
  умрели 40 28 31 34 40 21,5 15,3 17,3 19,3 23,1 
  ест.пр. -27 -18 -21 -20 -31 -14,5 -9,9 -11,7 -11,3 -17,9 
с.Трилистник родени 7 4 11 7 5 8,3 4,7 12,7 8,1 5,9 
  умрели 16 13 15 14 10 18,9 15,4 17,4 16,3 11,8 
  ест.пр. -9 -9 -4 -7 -5 -10,6 -10,6 -4,6 -8,1 -5,9 
с.Труд родени 28 26 23 25 22 6,9 6,5 5,8 6,4 5,7 
  умрели 51 54 52 60 49 12,6 13,5 13,2 15,4 12,7 
  ест.пр. -23 -28 -29 -35 -27 -5,7 -7,0 -7,4 -9,0 -7,0 
с.Царацово родени 14 14 18 19 9 6,2 6,3 8,1 8,6 4,1 
  умрели 38 45 44 36 27 16,9 20,4 19,9 16,3 12,3 
  ест.пр. -24 -31 -26 -17 -18 -10,7 -14,0 -11,7 -7,7 -8,2 
с.Ясно поле родени 0 4 5 2 4 0,0 5,4 7,0 2,9 5,9 
  умрели 14 14 15 11 22 17,7 18,7 21,1 15,8 32,3 
  ест.пр. -14 -10 -10 -9 -18 -17,7 -13,4 -14,1 -12,9 -26,4 
Обл. Пловдив родени 6239 6436 6633 6996 7257 8,7 9,1 9,4 9,9 10,3 
общо умрели 9379 9261 9796 9861 9753 13,1 13,0 13,9 14,0 13,8 
  ест.пр. -3140 -2825 -3163 -2865 -2496 -4,4 -3,9 -4,5 -4,1 -3,5 
Обл. Пловдив родени 4757 4888 5168 5498   9,3 9,5 9,9 10,5   
в градовете умрели 5647 5806 6258 6252   11,0 11,3 12,0 12,0   
  ест.пр. -890 -918 -1090 -754   -1,7 -1,8 -2,1 -1,5   
Обл. Пловдив родени 1482 1548 1465 1498   7,3 7,9 7,9 8,1   
в селата умрели 3732 3455 3538 3609   18,4 17,7 19,0 19,6   
  ест.пр. -2250 -1907 -2073 -2111   -11,1 -9,8 -11,1 -11,5   
Р България родени 68180 69886 73978 75349 77712 8,6 9,0 9,6 9,8 10,2 
общо умрели 112368 110110 113438 113004 110523 14,2 14,2 14,7 14,8 14,5 
  ест.пр. -44188 -40224 -39460 -37655 -32811 -5,6 -5,2 -5,1 -5,0 -4,3 

Р България родени 48567 50390 55043 56257   8,9 9,3 10,1 10,4 10,8 
в градовете умрели 62778 64638 66352 66486   11,5 11,9 12,2 12,3 12,1 
  ест.пр. -14211 -14248 -11309 -10229   -2,6 -2,6 -2,1 -1,9 -1,3 
Р България родени 19613 19496 18935 19092   8,1 8,3 8,3 8,5 8,7 
в селата умрели 49590 45472 47086 46518   20,4 19,4 20,7 20,7 20,4 
  ест.пр. -29977 -25976 -28151 -27426   -12,3 -11,1 -12,4 -12,2 -11,7 

Източник: НСИ – Демографска статистика        
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 Естественият прираст на населението е отрицателен, дължащ се основно на 
високата смъртност. За изследвания период коефициентът на естествен прираст за 
община Марица е в диапазона от –6‰ до –8‰, като през 2008 г. прирастът е -8,0‰. В 
сравнение с високият отрицателен естествен прираст на селското население в 
страната (-11,7‰), в общината процесите не са толкова силно негативни.  

 При запазване на тенденциите в развитието на демографските процеси в 
общината, населението би могло да се стабилизира на ниво от около 30-32 хил.д. По 
населени места се наблюдават различия в процесите, обусловени от броя на 
населението и формиралите се структури, предимно полово-възрастова.  

 2.3.1.4. Структура 

 2.3.1.4.1. Полово-възрастова структура на населението  

 Разпределението на населението на общ.Марица по пол показва, че на 100 мъже се 
падат 102,2 жени, което е близко, но по-добро съотношение от средното за селското 
население на област Пловдив (104,2) и малко по-ниско от средното за селата в  страната 
(103,1).  
 Измененията в броя на населението са свързани с възрастовия му състав (фиг. 4).  
 Разпределението на населението на общ. Марица по възрастови групи в 
сравнение със средните стойности на показателя за област Пловдив и страната са 
сходни. По-неблагоприятно е положението по отношение на възрастовата група над 65 
години, която е с по-висок дял за общ. Марица в сравнение с областта и страната 
(табл.4-5).  

Възрастова структура на населението (2001-2008 г.)
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 По отношение на младите генерации (до 15 г.) се очертава тенденция на 
намаление на всички териториални равнища. За община Марица делът на младите хора 
е по-висок в сравнение със средния за областта и страната, но постепенно за периода 
2001-2008 г. различията намаляват. Характерно е, че техният дял бележи намаление 
както в абсолютна стойност, така също и като относителен дял в общата структура 
на населението на общината.  
 Контингентите в активна възраст (15-64 г.) се запазват като абсолютен брой 
около 21 хил. д., но относително нарастват с 1,3 процентни пункта.  
Делът на възрастните лица на 65 и повече години запазва високият си дял за периода с 
неголямо нарастване.  
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Таблица 4 

Общ. Марица - Население по населени места и възрастови групи към 31.12 (за периода 2001-2008 г.) 

         (брой) 
Община/Нас.места Възр.гр. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Община Марица общо 32045 32123 32294 32170 32063 31902 31716 31512 
  0-14 г. 4940 4823 4655 4495 4401 4336 4286 4199 
  15-64 г. 20831 20938 21213 21193 21201 21119 20992 20894 
  65+ 6274 6362 6426 6482 6461 6447 6438 6419 
с.Бенковски общо 1300 1329 1383 1378 1382 1358 1343 1336 
  0-14 г. 173 186 181 174 174 161 158 151 
  15-64 г. 806 817 871 869 873 875 862 862 
  65+ 321 326 331 335 335 322 323 323 
с.Войводиново общо 1988 2032 2026 2022 2018 2002 1957 1954 
  0-14 г. 284 279 271 268 269 270 271 269 
  15-64 г. 1375 1420 1422 1423 1425 1410 1367 1364 
  65+ 329 333 333 331 324 322 319 321 
с.Войсил общо 1062 1050 1066 1045 1019 1026 1049 1047 
  0-14 г. 144 135 131 123 116 122 129 125 
  15-64 г. 659 646 670 660 652 648 654 658 
  65+ 259 269 265 262 251 256 266 264 
с.Граф Игнатиево общо 2085 2119 2076 2055 2015 1990 1983 1925 
  0-14 г. 329 343 316 298 275 258 246 233 
  15-64 г. 1302 1306 1302 1299 1287 1280 1282 1253 
  65+ 454 470 458 458 453 452 455 439 
с.Динк общо 760 789 812 813 818 827 840 839 
  0-14 г. 192 200 189 184 183 187 186 185 
  15-64 г. 463 478 503 507 514 517 531 538 
  65+ 105 111 120 122 121 123 123 116 
с.Желязно общо 387 399 404 396 397 393 396 399 
  0-14 г. 64 64 66 60 59 53 50 48 
  15-64 г. 248 256 266 263 264 267 276 279 
  65+ 75 79 72 73 74 73 70 72 
с.Калековец общо 2449 2448 2473 2496 2500 2509 2497 2516 
  0-14 г. 471 462 468 466 469 467 468 479 
  15-64 г. 1602 1611 1630 1645 1663 1675 1659 1662 
  65+ 376 375 375 385 368 367 370 375 
с.Костиево общо 1773 1780 1756 1764 1787 1778 1772 1785 
  0-14 г. 308 305 296 300 300 305 311 316 
  15-64 г. 1131 1131 1121 1128 1140 1135 1135 1141 
  65+ 334 344 339 336 347 338 326 328 
с.Крислово общо 648 644 645 648 654 656 641 646 
  0-14 г. 86 78 74 67 72 69 65 67 
  15-64 г. 430 429 430 431 433 439 422 418 
  65+ 132 137 141 150 149 148 154 161 
с.Маноле общо 3062 3062 3055 3024 2996 2969 2987 2954 
  0-14 г. 480 466 437 426 419 396 390 385 
  15-64 г. 2015 2037 2051 2043 2023 2026 2044 2020 
  65+ 567 559 567 555 554 547 553 549 
с.Манолско Конаре общо 786 757 804 790 768 747 726 710 
  0-14 г. 89 78 67 55 49 43 41 38 
  15-64 г. 477 462 507 501 490 484 464 453 
  65+ 220 217 230 234 229 220 221 219 
с.Радиново общо 737 737 740 733 720 715 718 712 
  0-14 г. 79 79 77 68 67 67 65 64 
  15-64 г. 469 470 479 474 466 469 468 467 
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Таблица 4 

Общ. Марица - Население по населени места и възрастови групи към 31.12 (за периода 2001-2008 г.) 

         (брой) 
Община/Нас.места Възр.гр. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
  65+ 189 188 184 191 187 179 185 181 
с.Рогош общо 3044 3067 3132 3152 3128 3125 3108 3109 
  0-14 г. 515 503 512 500 480 479 484 477 
  15-64 г. 2016 2048 2070 2102 2106 2093 2068 2074 
  65+ 513 516 550 550 542 553 556 558 
с.Скутаре общо 2222 2223 2251 2278 2294 2315 2337 2336 
  0-14 г. 378 361 349 341 340 357 351 351 
  15-64 г. 1417 1434 1473 1483 1489 1478 1520 1516 
  65+ 427 428 429 454 465 480 466 469 
с.Строево общо 1853 1847 1827 1824 1810 1782 1744 1718 
  0-14 г. 233 213 198 196 186 178 176 169 
  15-64 г. 1199 1195 1186 1177 1168 1155 1122 1109 
  65+ 421 439 443 451 456 449 446 440 
с.Трилистник общо 840 819 848 845 861 868 855 843 
  0-14 г. 136 127 133 115 122 128 124 113 
  15-64 г. 528 518 539 548 552 554 535 531 
  65+ 176 174 176 182 187 186 196 199 
с.Труд общо 4025 4026 4016 3971 3962 3922 3870 3823 
  0-14 г. 589 570 545 533 507 487 463 438 
  15-64 г. 2712 2711 2709 2671 2669 1641 2629 2611 
  65+ 724 745 762 767 786 794 778 774 
с.Царацово общо 2242 2241 2228 2193 2215 2216 2201 2190 
  0-14 г. 298 285 265 250 246 242 243 232 
  15-64 г. 1495 1500 1518 1506 1541 1540 1526 1517 
  65+ 449 456 445 437 428 434 432 441 
с.Ясно поле общо 782 754 752 743 719 704 692 670 
  0-14 г. 92 89 80 71 68 67 65 59 
  15-64 г. 487 469 466 463 446 433 428 421 
  65+ 203 196 206 209 205 204 199 190 
Област Пловдив общо 714779 712702 710958 709861 707570 706413 705121 704057 
  0-14 г. 104267 101062 97977 95167 93200 92430 92362 92754 
  15-64 г. 490454 491136 491876 493002 492246 491576 489855 488187 
  65+ 120058 120504 121105 121692 122124 122407 122904 123116 
Р България общо 7891095 7845841 7801273 7761049 7718750 7679290 7640238 7606551 
  0-14 г. 1181356 1143438 1105761 1073221 1047051 1031915 1023409 1021594 
  15-64 г. 5374224 5366102 5361782 5357021 5343220 5322628 5293641 5261118 
  65+ 1335515 1336301 1333730 1330817 1328479 1324747 1323188 1323839 

Източник: НСИ – Демографска статистика       

 През 2008 г. съотношението на трите основни възрастови групи за общ. Марица 
е 13,3% (0-14 г.), 66,3% (15-64 г.), 20,4% (65 и повече години). Следва да се отбележи, че 
съществуват значителни различия във възрастовия състав на населението на община 
Марица по населени места (табл.5). С относително благоприятна възрастова 
структура се очертават някои големи и средни села (Рогош, Калековец, Костиево, 
Скутаре), както и с. Динк, което по население се включва към малките села. С нарушена 
възрастова структура са част от малките села – Манолско Конаре, Радиново, Ясно поле. 
Останалите населени места са с възрастова структура сходна със средното ниво за 
общината.  
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Таблица 5 

Общ. Марица - Население по населени места и възрастови групи към 31.12 (2001-2008 г.)  

         (%) 
Община/Нас.места Възр.гр. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Община Марица общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 15,4 15,0 14,4 14,0 13,7 13,6 13,5 13,3 
  15-64 г. 65,0 65,2 65,7 65,9 66,1 66,2 66,2 66,3 
  65+ 19,6 19,8 19,9 20,1 20,2 20,2 20,3 20,4 
с.Бенковски общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 13,3 14,0 13,1 12,6 12,6 11,9 11,8 11,3 
  15-64 г. 62,0 61,5 63,0 63,1 63,2 64,4 64,2 64,5 
  65+ 24,7 24,5 23,9 24,3 24,2 23,7 24,1 24,2 
с.Войводиново общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 14,3 13,7 13,4 13,3 13,3 13,5 13,8 13,8 
  15-64 г. 69,2 69,9 70,2 70,4 70,6 70,4 69,9 69,8 
  65+ 16,5 16,4 16,4 16,4 16,1 16,1 16,3 16,4 
с.Войсил общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 13,6 12,9 12,3 11,8 11,4 11,9 12,3 11,9 
  15-64 г. 62,1 61,5 62,9 63,2 64,0 63,2 62,3 62,8 
  65+ 24,4 25,6 24,9 25,1 24,6 25,0 25,4 25,2 
с.Граф Игнатиево общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 15,8 16,2 15,2 14,5 13,6 13,0 12,4 12,1 
  15-64 г. 62,4 61,6 62,7 63,2 63,9 64,3 64,6 65,1 
  65+ 21,8 22,2 22,1 22,3 22,5 22,7 22,9 22,8 
с.Динк общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 25,3 25,3 23,3 22,6 22,4 22,6 22,1 22,1 
  15-64 г. 60,9 60,6 61,9 62,4 62,8 62,5 63,2 64,1 
  65+ 13,8 14,1 14,8 15,0 14,8 14,9 14,6 13,8 
с.Желязно общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 16,5 16,0 16,3 15,2 14,9 13,5 12,6 12,0 
  15-64 г. 64,1 64,2 65,8 66,4 66,5 67,9 69,7 69,9 
  65+ 19,4 19,8 17,8 18,4 18,6 18,6 17,7 18,0 
с.Калековец общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 19,2 18,9 18,9 18,7 18,8 18,6 18,7 19,0 
  15-64 г. 65,4 65,8 65,9 65,9 66,5 66,8 66,4 66,1 
  65+ 15,4 15,3 15,2 15,4 14,7 14,6 14,8 14,9 
с.Костиево общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 17,4 17,1 16,9 17,0 16,8 17,2 17,6 17,7 
  15-64 г. 63,8 63,5 63,8 63,9 63,8 63,8 64,1 63,9 
  65+ 18,8 19,3 19,3 19,0 19,4 19,0 18,4 18,4 
с.Крислово общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 13,3 12,1 11,5 10,3 11,0 10,5 10,1 10,4 
  15-64 г. 66,4 66,6 66,7 66,5 66,2 66,9 65,8 64,7 
  65+ 20,4 21,3 21,9 23,1 22,8 22,6 24,0 24,9 
с.Маноле общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 15,7 15,2 14,3 14,1 14,0 13,3 13,1 13,0 
  15-64 г. 65,8 66,5 67,1 67,6 67,5 68,2 68,4 68,4 
  65+ 18,5 18,3 18,6 18,4 18,5 18,4 18,5 18,6 
с.Манолско Конаре общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 11,3 10,3 8,3 7,0 6,4 5,8 5,6 5,4 
  15-64 г. 60,7 61,0 63,1 63,4 63,8 64,8 63,9 63,8 
  65+ 28,0 28,7 28,6 29,6 29,8 29,5 30,4 30,8 
с.Радиново общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 10,7 10,7 10,4 9,3 9,3 9,4 9,1 9,0 
  15-64 г. 63,6 63,8 64,7 64,7 64,7 65,6 65,2 65,6 
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Таблица 5 

Общ. Марица - Население по населени места и възрастови групи към 31.12 (2001-2008 г.)  

         (%) 
Община/Нас.места Възр.гр. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
  65+ 25,6 25,5 24,9 26,1 26,0 25,0 25,8 25,4 
с.Рогош общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 16,9 16,4 16,3 15,9 15,3 15,3 15,6 15,3 
  15-64 г. 66,2 66,8 66,1 66,7 67,3 67,0 66,5 66,7 
  65+ 16,9 16,8 17,6 17,4 17,3 17,7 17,9 17,9 
с.Скутаре общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 17,0 16,2 15,5 15,0 14,8 15,4 15,0 15,0 
  15-64 г. 63,8 64,5 65,4 65,1 64,9 63,8 65,0 64,9 
  65+ 19,2 19,3 19,1 19,9 20,3 20,7 19,9 20,1 
с.Строево общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 12,6 11,5 10,8 10,7 10,3 10,0 10,1 9,8 
  15-64 г. 64,7 64,7 64,9 64,5 64,5 64,8 64,3 64,6 
  65+ 22,7 23,8 24,2 24,7 25,2 25,2 25,6 25,6 
с.Трилистник общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 16,2 15,5 15,7 13,6 14,2 14,7 14,5 13,4 
  15-64 г. 62,9 63,2 63,6 64,9 64,1 63,8 62,6 63,0 
  65+ 21,0 21,2 20,8 21,5 21,7 21,4 22,9 23,6 
с.Труд общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74,5 100,0 100,0 
  0-14 г. 14,6 14,2 13,6 13,4 12,8 12,4 12,0 11,5 
  15-64 г. 67,4 67,3 67,5 67,3 67,4 41,8 67,9 68,3 
  65+ 18,0 18,5 19,0 19,3 19,8 20,2 20,1 20,2 
с.Царацово общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 13,3 12,7 11,9 11,4 11,1 10,9 11,0 10,6 
  15-64 г. 66,7 66,9 68,1 68,7 69,6 69,5 69,3 69,3 
  65+ 20,0 20,3 20,0 19,9 19,3 19,6 19,6 20,1 
с.Ясно поле общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 11,8 11,8 10,6 9,6 9,5 9,5 9,4 8,8 
  15-64 г. 62,3 62,2 62,0 62,3 62,0 61,5 61,8 62,8 
  65+ 26,0 26,0 27,4 28,1 28,5 29,0 28,8 28,4 
Област Пловдив общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 14,6 14,2 13,8 13,4 13,2 13,1 13,1 13,2 
  15-64 г. 68,6 68,9 69,2 69,5 69,6 69,6 69,5 69,3 
  65+ 16,8 16,9 17,0 17,1 17,3 17,3 17,4 17,5 
Р България общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  0-14 г. 15,0 14,6 14,2 13,8 13,6 13,4 13,4 13,4 
  15-64 г. 68,1 68,4 68,7 69,0 69,2 69,3 69,3 69,2 
  65+ 16,9 17,0 17,1 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 
Източник: НСИ – Демографска статистика       

 Като цяло формираната възрастова структура на общината се определя от 
големите, средните и една част от малките села.  

2.3.1.5. Основни тенденции в демографското развитие на община Марица  

Тенденциите в динамиката на общото население на община Марица се 
характеризират с 2 основни периода:  

• Непрекъснат продължителен период на нарастване до 90-те години на 20 в.  
• период на стабилизиране (около 31 хил.д.) от края на миналия век, който 

продължава и понастоящем с незначителни изменения.  
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Естественото възпроизводство се характеризира с отрицателен естествен 
прираст, в основата на който е високата обща смъртност поради застаряване на 
населението. В сравнение със средните показатели за селското население на страната, 
естественият прираст в общината е с по-малки негативни стойности.  

Възрастовата структура на населението на община Марица е нарушена, близка 
до средната за страната като съотношение между основните възрастови групи и като 
развитие. Висок е делът на лицата над 65 г. По населени места се наблюдават различия 
във възрастовия състав:  

• Част от големите и средните села са със сравнително благоприятна 
възрастова структура по отношение на възпроизводствения режим.  

• С влошена възрастова структура се очертават някои от малките села. 
• Останалите населени места са с възрастова структура близка до средното 

ниво за общината.  

 Очертаните количествени характеристики на община Марица по населени места 
имат важно значение за развитието на останалите системи на общия устройствен 
план на общината. Съществено значение имат и качествените характеристики на 
човешките ресурси (образователно равнище, здравен статус).  

 
 
 

Населено място 
село 

Налично население Постоянно население към НСИ 

31.12. 
1934 

31.12. 
1946 

01.12. 
1956 

01.12. 
1965 

02.12. 
1975 

04.12. 
1985 

04.12. 
1992 

01.3. 
2001 

31.12. 
2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бенковски 1266 1468 1426 1384 1334 1392 1346 1323 1336 

Войводиново 753 782 1041 1507 1793 1953 1960 1984 1954 

Войсил 1016 1155 1132 1114 1066 1077 1047 1083 1047 

Граф Игнатиево 1780 2022 2618 2489 2476 2110 2104 2097 1925 

Динк 518 647 646 604 601 610 647 766 839 

Желязно 244 274 398 354 361 383 353 383 399 

Калековец 1593 1884 2115 2145 2261 2352 2410 2499 2516 

Костиево 1475 1615 1597 1567 1669 1645 1906 1784 1785 

Крислово 551 705 726 625 655 627 631 658 646 

Маноле 2242 2423 2992 2866 3069 3305 3140 3097 2954 

Манолско Конаре 900 1009 1105 1017 947 894 870 797 710 

Радиново 677 776 863 805 774 757 767 753 712 

Рогош 1985 2527 2781 2746 2937 3053 2999 3063 3109 

Скутаре 1477 1774 1862 1818 2082 2222 2117 2222 2336 

Строево 1931 2121 2225 2047 2183 2068 2022 1866 1718 

Трилистник 778 940 1017 943 908 875 750 852 843 

Труд 2672 3185 3555 3542 3805 3872 3988 4038 3823 

Царацово 1019 1125 1075 2171 2492 2408 2226 2263 2190 

Ясно поле 765 851 1023 1018 979 895 847 804 670 

 Община Марица 23642 27283 30197 30762 32392 32498 32130 32332 31512 
 

          
 

Таблица №1 Община Марица – население според преброяванията 

Източник: НСИ, София, 2002; ТСБ Пловдив 
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 2.3.2. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 Икономическата характеристика на община Марица се разглежда както в нейния 
обхват и в контекста на планировъчните и административни структури, каквито са: 
Метрополитенският ареал „Тримонциум”; Метрополитенската агломерация „Тракия–
Хебър”; област Пловдив; Южен централен район за планиране /ЮЦРП/. 
 Данните за Метрополитенския ареал „Тримонциум” /МАТ/, в който са включени 
общините Пловдив, Марица, Родопи, Садово и Куклен /за които се разработва Районна 
устройствена схема – РУС/, и в който община Марица, след Пловдив, който е 
едновременно и регионален, и агломерационен, и областен, и метрополитенски център 
на растеж /MEGAs/, е втора по икономическа активност. 
 Икономическите данни показват, че МАТ се е формирал като урбанистично-
ландшафтна структура на растеж /MEGAs, МЕГА/, в който са съсредоточени: 75% от 
предприятията в Пловдивска област и 38% – в ЮЦРП; 75% от заетите в нефинансовия 
сектор в областта и 40% – в ЮЦРП; 85% от продажбите в областта и 55% – в ЮЦРП 
/виж табл. №1/. Метрополитенският ареал „Тримонциум” е не само най-активната 
функционално-пространствена структура в област Пловдив и ЮЦРП, но и в Южна 
България и тази му позиция ще се засилва поради причини от вътрешен и външен 
характер, за които вече се писа. 
 
Сравнителни данни за МАТ, област Пловдив и ЮЦРП към 2007 г. 

Таблица № 1 

Показатели 
ЮЦРП 

Област 
Пловдив 

Метрополитенски 
ареал 

"Тримонциум" 

размер в % размер в % размер в % 

Брой предприятия 51396 100 25988 50,6 19305 37,6 

Нетни приходи от продажби /млн. 
лева/ 21874,4 100 14031,1 64,1 11879 54,3 

Дълготрайни материални активи 
/млн. лева/ 8560 100 5668,6 66,2 4661,8 54,5 
Нетни приходи от продажби на 1 
зает 58,68 100 70,4 120 78,7 134 

ДМА на 1 зает /хил. лева/ 23 100 28,4 123,5 30,9 134 

Заети лица /брой/ 372764 100 199294 53,5 150965 40,5 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
 
 По икономическата си активност община Марица е пред другите малки общини – 
Родопи, Садово и Куклен, което й отрежда особена роля в МАТ, след Пловдив, и има 
своето значение в разработвания ОУП на общината /виж табл. № 2/. 
 Данните показват, че при еднакъв брой на населението с община Родопи, община 
Марица я изпреварва в пъти по стойности на произведената продукция, по приходи от 
дейността, по дълготрайни материални активи, по производителност на труда и по 
други икономически показатели. С това тя се оформя като втората по значимост 
функционално-пространствена структура, след Пловдив в МАТ. Анализът показва в 
реални стойности ръста на икономическата активност през последните 5 години. 
 
 



 
 

112  

  
Изменения в някои общоикономически показатели на общини Пловдив, Марица, Родопи, 
Садово и Куклен за периода 2001 – 2007 г. 

Таблица № 2 

Показатели 
Общини 

Пловдив Марица Родопи Садово Куклен Общо 

2001 г. 

Брой предприятия 13927 402 524 218 85 15156 

Произведена продукция 
(хил. лв.) 

2030815 68899 18399 12094 3163 2133370 

Приходи от дейност  
(хил. лв.) 

3892029 93757 30699 18742 5256 4040483 

Заети лица (бр.) 95372 1766 2048 842 385 100413 

Наети лица (бр.) 80922 1298 1377 587 300 84484 

ДМА (хил. лв.) 1115753 53420 8089 5811 1117 1184190 

2005 г. 

Брой предприятия 17076 636 763 219 147 18841 

Произведена продукция 
(хил. лв.) 

3811703 320585 50253 78580 8010 4269131 

Приходи от дейност  
(хил. лв.) 

7405786 389641 91455 111054 13505 8011441 

Заети лица (бр.) 121021 5348 3351 1307 677 131704 

Наети лица (бр.) 121021 4737 2442 1117 533 129850 

ДМА (хил. лв.) 2334489 131634 28159 28583 6541 2529406 

2007 г. 

Брой предприятия 17542 622 765 216 160 19305 

Произведена продукция 
(хил. лв.) 

6314185 465904 65517 98253 17823 6961682 

Приходи от дейност  
(хил. лв.) 

11088271 524740 111031 140469 27573 11892084 

Заети лица (бр.) 139125 6136 3061 1519 1124 150965 

Наети лица (бр.) 126050 5706 2467 1364 995 136582 

ДМА (хил. лв.) 4332730 225808 46995 41448 13859 466840 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
  
 Стопанските единици през 2007 г. са нарастнали със 154,7% спрямо тези от 2001 
г. Преобладават много малките предприятия с персонал до 10 души, като техният дял 
от 94,8% през 2001 г. е намалял на 86,5% през 2007 г., а са се увеличили малките 
предприятия от 3,7% през 2001 г. на 10,9% през 2007 г. както и средните предприятия 
от 1,2% на 2,2% през 2007 г. /виж табл. № 3/. 
 
 
 
 
 

зточник: ТСБ Пловдив 2009 
бработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
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Община Марица 
Разпределение и динамика на стопанските единици според броя на заетите /нефинансов 
сектор/  

Таблица № 3 

Година 
Общо Нарастване 

Много малки 
до 10 души 

Малки от 10 
до 50 

Средни от 
50 до 250 

Големи над 
250 

брой в % в % брой в % брой в % брой в % брой  в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2001 402 100 100 381 94,8 15 3,7 5 1,2 1 0,3 

2005 636 100 158,2 562 88,4 58 9,1 14 2,2 2 0,3 

2007 622 100 154,7 538 86,5 68 10,9 14 2,2 2 0,4 
За повече подробности по отрасли виж табл. №3.1 
 
 Анализът на динамиката на заетите лица както и на наетите в частния и 
обществения сектор показва нарастване повече от 4 пъти за 2007 година спрямо 2001. 
При това нарастването, а и броя на наетите и заетите, е изцяло в частния сектор, 
което показва икономическата активност на частната инициатива /виж табл. № 4 и 5/. 
 
Община Марица 
Динамика в броя на заетите в обществения и частния 
сектор 

Таблица № 4 

Година 
Общо Нарастване 

Обществен 
сектор 

Частен 
сектор 

брой в % в % брой в % брой в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 1250 100 100 – – 1193 100 

2005 4113 100 329 – – 4113 100 

2007 5385 100 430 – – 5370 100 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
 
Община Марица 
Динамика в броя на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение в обществения и частния сектор 

Таблица № 5 

Година 
Общо Нарастване 

Обществен 
сектор 

Частен 
сектор 

брой в % в % брой в % брой в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 1528 100 100 281 18,4 1247 81,6 

2005 4823 100 315,6 135 2,8 4688 97,2 

2007 5783 100 459,7 119 2,1 5664 97,9 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
За повече подробности по отрасли вж. табл. №5.1 
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 Брутната продукция за същия период 2001 – 2007 г. е нараснала повече от 6 пъти 
и то пак в частния сектор /виж табл. № 6/. Същото се отнася и за приходите от 
различните видове дейности, където нарастването е повече от 5 пъти /виж табл. № 
7/.  
Община Марица 
Брутна продукция в обществения и частния сектор /в хил. лева/ 

Таблица № 6 

Година 
Общо Нарастване 

Обществен 
сектор 

Частен сектор 

брой в % в % брой в % брой в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 68899 100 100 416 0,6 68483 99,4 

2005 320632 100 465,4 – – 320632 100 

2007 465904 100 676,2 – – 465904 100 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
За повече подробности по отрасли виж табл. №6.1 
Община Марица 
Приходи от дейността в обществения и частния сектор /в хил. лева/ 

Таблица № 7 

Година 
Общо Нарастване 

Обществен 
сектор 

Частен сектор 

брой в % в % брой в % брой в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 93757 100 100 1014 1,1 92743 98,9 

2005 389688 100 415,6 – – 389688 100 

2007 524740 100 559,7 – – 524740 100 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
За повече подробности по отрасли виж табл. №7.1 
 
 Повече от шест пъти са нараснали и дълготрайните материални активи и то 
отново в частния сектор /виж табл. № 8/. 
Община Марица 
Разходи за придобиване на дълготрайни 
материални активи /в хил. лв./ 

Таблица № 8 

Година 
Общо Нарастване 

хил. лв. в % в % 

2001 13786 100 100 

2005 23406 100 169,8 

2007 94676 100 686,8 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
За повече подробности вж. табл. 8.1 
  

Почти два пъти е нарастнала ефективността на едно лице в приходите от 
дейността, в произведената продукция за периода 2001 – 2007 г., при почти 
незначително увеличение на ДМА /виж табл. № 9/. 
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Община Марица 
Приходи от дейност, произведена продукция и ДМА /в хил. лв./ 

Таблица № 9 

Година 
Приходи от 

дейност 
Произведена 

продукция 
ДМА 

  хил. лв в % хил. лв в % хил. лв в % 

2001 53,1 100 39 100 30,3 100 

2005 72,9 137,3 60 153,8 24,6 81 

2007 85,5 161 76 194,9 36,8 121,5 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
 

Анализът по сектори показва най-голям дял на вторичния сектор, който е ¾ от 
броя на заетите лица, а в третичния са около ¼ и е незначителен броя на заетите в 
първичния сектор. /виж табл. № 10 и 11/. 

  
Община Марица 
Секторна структура на заетите лица /нефинансов сектор/, 2009 г. 

Таблица № 10 

Сектори 
Заети лица 

брой  в % 

Първичен 195 3,2 

Вторичен 4461 73 

Третичен 1446 23,7 

Всичко 6102 100 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
 
   
Община Марица  
Основни показатели на на финансовите предприятия 

Таблица № 11 
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брой хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. брой брой хил. лв. хил. лв. 

2001 402 688899 93757 98510 2324 21176 1766 1298 3418 3418 52420 

2005 636 320585 389641 361548 29310 5160 5348 4737 18345 18345 131634 

2007 622 465904 524740 485973 39412 4644 6136 5706 30856 30856 225808 
 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
За повече подробности по отрасли виж табл. 
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 Значителен е делът на преките чуждестранни инвестиции, което говри за добрия 
икономически и социален „климат”, който е създаден в общината /виж табл. № 12/. 
 
Община Марица 
Преки чуждестранни инвестиции и резултати 

Таблица № 12 

Характеристики 

2001 2005 2007 

Общо 
В т. ч. чуждо 

участие 
Общо 

В т. ч. чуждо 
участие 

Общо 
В т. ч. чуждо 

участие 
в хил. лв в хил. лв в хил. $ в хил. лв в хил. лв в хил. $ в хил. лв в хил. лв в хил. $ 

Основен капитал 21475 21446 11937,4 32081 32026 17443,4 61631 61430 31408 
Допълнителен 
капитал 

805 415 198,2 4417 4327 2568,6 3746 3175 1624,8 

Финансов 
резултат 

-16499 -16555 -7664,5 18692 18832 11737,5 67425 67932 34735,4 

Преки 
чуждестранни 
инвестиции 

– 27552 14898,3 – 91676 53144,3 – 191967 98151,4 

Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
 
 В резултат на направения икономически анализ по сектори и отрасли, може да се 
каже, че община Марица е с много добри икономически показатели. Тя е най-динамично 
развиващата се община в периода 2001 – 2007 година в метрополитенския ареал и това 
в най-значителна степен се дължи на добрия климат, който е създаден в общината за 
вътрешните и външните инвеститори. При запазване на тези положителни 
тенденции, тя ще затвърди позициите си и значимостта на всички функционално-
пространствени структурни равнища, но най-вече в метрополитенския ареал 
„Тримонциум”. 
 
Община Марица 
Динамика на някои общоикономически показатели 

Таблица № 13 

Показатели 
2001 2005 2007 

размер в % размер в % размер в % 

1 2 3 4 5 6 7 
Брой предприятия 402 100 636 158 622 155 

Произведена продукция /в хил. лева/ 68899 100 320585 465 465904 676 

Приходи от дейност /в хил. лева/ 93757 100 389641 416 524740 560 

Заети лица /брой/ 1766 100 5348 303 6136 348 

Наети лица /брой/ 1298 100 4737 365 5706 440 

ДМА /в хил. лева/ 53420 100 131634 246 225808 423 
Източник: ТСБ Пловдив 2009 
Обработка: ЕРТАКОНСУЛТ ЕООД 2009 
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Приложенията дават подробна представа за икономическото състояние в 
общината по сектори и отрасли. 
Община Марица 
Разпределение на стопанските единици според броя на заетите по отрасли /нефинансов 
сектор/ 

Таблица 3.1  
2001 година 

Отрасли А17 
Брой 

Всичко до 10 
от 11 
до 50 

от 51 
до 100 

от 101 
до 250 

от 251 
+ 

Общо 402 381 15 4 1 1 

Селско, ловно и горско стопанство 23 17 6 - - - 

Преработваща промишленост 56 44 7 3 1 1 

Строителство 7 6 - 1 - - 

Търговия, ремонт на автомобили, лични 
вещи и стоки за домакинството 

202 200 2 - - - 

Хотели и ресторанти 69 69 - - - - 

Транспорт, складиране и съобщения 19 19 - - - - 

Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 

7 7 - - - - 

Образование 2 2 - - - - 

Здравеопазване и социални дейности 11 11 - - - - 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 

6 6 - - - - 

2005 година 

ОТРАСЛИ А17 

Брой 

Всички 
единици 

Микро 
до 9 

заети 

Малки 
от 10 до 
49 заети 

Средни 
от 50 до 

249 
заети 

Големи 
над 250 
заети 

Общо 636 562 58 14 - 

Селско, ловно и горско стопанство 40 32 8 - - 

Преработваща промишленост 110 61 35 12 - 

Строителство 17 16 - - - 

Търговия, ремонт на автомобили, лични 
вещи и стоки за домакинството 

303 295 7 - - 

Хотели и ресторанти 
70 67 3 - - 

Транспорт, складиране и съобщения 33 29 3 - - 

Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 

25 25 - - - 

Образование 4 3 - - - 

Здравеопазване и социални дейности 23 23 - - - 
Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 

11 11 - - - 
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2007 година 

ОТРАСЛИ А17 

Всички 
единици 

Микро до 
9 заети 

Малки от 
10 до 49 
заети 

Средни 
от 50 до 

249 заети 

Големи 
над 250 
заети 

Общо 622 538 68 14 - 
Селско, ловно и горско стопанство 35 30 5 - - 
Добивна промишленост   - - - - 
Преработваща промишленост 111 57 40 12 - 
Строителство 20 18 - - - 
Търговия, ремонт на автомобили, лични 
вещи и стоки за домакинството 

280 265 15 - - 

Хотели и ресторанти 67 66 - - - 
Транспорт, складиране и съобщения 36 32 3 - - 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 

34 33 - - - 

Образование - - - - - 
Здравеопазване и социални дейности 20 20 - - - 
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 

15 15 - - - 

 
 
 
Община Марица 
Наети лица по трудово и служебно правоотношение по отрасли и сектори (чиста територия) 

Таблица 5.1  

Отрасли Общо 
Обществен 

сектор 
Частен 
сектор 

2001 година 
Общо 1528 281 1247 
Селско, ловно, рибно и горско стопанство 128 - 128 
Преработваща промишленост 845 - 845 
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода 25 25 - 
Строителство 61 60 1 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 198 - 198 
Хотели и ресторанти 36 - 36 
Транспорт, складиране и съобщения 199 187 12 
Финансово посредничество 3 - 3 
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес 
услуги 2 - 2 
Образование 3 - 3 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 25 9 16 
Други дейности, обслужващи обществото и личността 3 - 3 

2005 година 
Общо 4823 135 4688 
Селско, ловно, рибно и горско стопанство 220 - 220 
Преработваща промишленост 3514 - 3514 
Строителство 37 - 37 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 506 - 506 
Хотели и ресторанти 109 - 109 
Транспорт, складиране и съобщения 347 135 212 
Финансово посредничество - - - 
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес 
услуги 10 - 10 
Образование   - - 
Хуманно здравеопазване и социални дейности 24 - 24 
Други дейности, обслужващи обществото и личността 41 - 41 
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2007 година 
Общо 5783 119 5664 
Селско, ловно, рибно и горско стопанство 183   181 
Добивна промишленост       
Преработваща промишленост 4284   4284 
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода       
Строителство 91   91 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 532   532 
Хотели и ресторанти 102   102 
Транспорт, складиране и съобщения 439 90 349 
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес 
услуги 32   32 
Образование       
Хуманно здравеопазване и социални дейности 22   22 
Други дейности, обслужващи обществото и личността 40   40 

 
 
Община Марица 
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по отрасли 

Таблица 8.1  

Отрасли А17 
Години 

2001 2005 2007 
Общо 13786 23406 94676 
Селско, ловно, рибно и горско стопанство 1830 605 1670 
Добивна промишленост - - 555 
Преработваща промишленост 8299 18405 75528 
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода - - - 
Строителство - - 1713 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 208 1377 4021 
Хотели и ресторанти - - 220 
Транспорт, складиране и съобщения 352 1423 5751 
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес 
услуги 

- - 646 

Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване - - - 
Образование - - - 
Хуманно здравеопазване и социални дейности - - - 
Други дейности, обслужващи обществото и личността - - 3558 
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Община Марица 
Приходи от дейността в община Марица по отрасли и сектори 

Таблица 7.1  

Отрасли А17 
Година 

2001 2005 2007 

Общо 93757 389688 524740 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 9510 14735 11440 

Добивна промишленост - - - 

Преработваща промишленост 60521 305600 434639 

Строителство   1147 3219 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
домакинството 18125 51222 49307 

Хотели и ресторанти 652 1661 2998 

Транспорт, складиране и съобщения 4130 14409 18739 

Финансово посредничество - - - 

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнес услуги 36 358 2531 

Образование - - - 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 129 362 434 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 32 43 123 
Обществен сектор - - - 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство - - - 

Строителство - - - 

Частен сектор 92743 389688 524740 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 9028 14735 11440 

Добивна промишленост       

Преработваща промишленост 60521 305600 434639 

Строителство 66 1147 3219 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
домакинството 18125 51222 49307 

Хотели и ресторанти 652 1661 2998 

Транспорт, складиране и съобщения 4130 14409 18739 

Финансово посредничество       
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнес услуги 36 358 2531 

Образование       

Хуманно здравеопазване и социални дейности 129 362 434 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 32 43 123 
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Община Марица 
Брутна продукция по отрасли и сектори 

Таблица 6.1  

Отрасли А17 
Години 

2001 2005 2007 

Общо 6889 320632 465904 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 6027 12180 10906 

Добивна промишленост - - - 

Преработваща промишленост 58573 284216 416921 

Строителство - 851 2849 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
домакинството 2393 8710 13798 

Хотели и ресторанти 278 961 1136 

Транспорт, складиране и съобщения 929 12924 16435 

Финансово посредничество - - - 
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнес услуги 33 258 1947 

Образование - - - 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 128 338 425 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 32 43 220 

Обществен сектор - - - 

Строителство - - - 

Частен сектор 68483 320632 465904 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 6027 12180 10906 

Добивна промишленост       

Преработваща промишленост 58573 284216 416921 

Строителство 66 851 2849 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
домакинството 2393 8710 13798 

Хотели и ресторанти 278 961 1136 

Транспорт, складиране и съобщения 929 12924 16435 

Финансово посредничество       
Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и 
бизнес услуги 33 258 1947 

Образование       

Хуманно здравеопазване и социални дейности 128 338 425 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 32 43 220 
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Община Марица 
Заети лица по отрасли и сектори (заводски принцип) 

Таблица 5.2 

Отрасли А17 
Трудов договор и 

служебно 
правоотношение 

Договор за 
управление 
и контрол 

Граждански 
договор 

Работещи 
собственици 

2001 година 

Общо 1250 7 20 430 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 86 - - 58 

Преработваща промишленост 829 4 3 53 

Строителство - - - 6 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи 
и стоки за домакинството 200 - - 195 

Хотели и ресторанти 36 - - 69 

Транспорт, складиране и съобщения 14 - - 19 

Финансово посредничество - - - - 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги - - - 7 

Образование - - -   

Хуманно здравеопазване и социални дейности 16 - - 15 

Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 3 - - 6 

Обществен сектор - - - - 

Строителство - - - - 

Частен сектор 1193 5 5 430 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 86 - - 58 

Преработваща промишленост 829 4 3 53 

Строителство - - - 6 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи 
и стоки за домакинството 200 - - 195 

Хотели и ресторанти 36 - - 69 

Транспорт, складиране и съобщения 14 - - 19 

Финансово посредничество - - - - 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги - - - 7 

Образование - - - - 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 16 - - 15 

Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 3 - - 6 
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Таблица 5.2 

Отрасли А17 
Трудов договор и 

служебно 
правоотношение 

Договор за 
управление 
и контрол 

Граждански 
договор 

Работещи 
собственици 

2005 година 

Общо 4113 28 42 534 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 195 - - 48 

Преработваща промишленост 2970 15 15 70 

Строителство 29 - - 17 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи 
и стоки за домакинството 538 - 9 261 

Хотели и ресторанти 126 - - 64 

Транспорт, складиране и съобщения 162 - - 19 

Финансово посредничество - - - - 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 9 - - 23 

Образование - - - 2 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 24 - 4 18 
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 46 - 13 12 

     Частен сектор 4113 28 42 534 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 195 - - 48 

Преработваща промишленост 2970 15 15 70 

Строителство 29 - - 17 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи 
и стоки за домакинството 538 - 9 261 

Хотели и ресторанти 126 - - 64 

Транспорт, складиране и съобщения 162 - - 19 

Финансово посредничество - - - - 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 9 - - 23 

Образование - - - 2 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 24 - 4 18 
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 46 - 13 12 
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Таблица 5.2 

Отрасли А17 

Трудов договор и 
служебно 

правоотношени
е 

Договор за 
управлени

е и 
контрол 

Гражданск
и договор 

Работещи 
собствениц

и 

2007 година 

Общо 5385 23 44 305 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 195 6 - 6 

Добивна промишленост - - - - 

Преработваща промишленост 3888 10 13 37 

Строителство 94 - - 8 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството 590 - 2 160 

Хотели и ресторанти 98 - - 35 

Транспорт, складиране и съобщения 399 - - 15 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 33 5 - 16 

Образование   - -   

Хуманно здравеопазване и социални дейности 22 - - 18 
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 37 - 25 8 

Обществен сектор - - - - 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство - - - - 

Частен сектор 5370 18 44 305 

Селско, ловно, рибно и горско стопанство 180 - - 6 

Добивна промишленост - - - - 

Преработваща промишленост 3888 10 13 37 

Строителство 94 - - 8 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството 590 - 2 160 

Хотели и ресторанти 98 - - 35 

Транспорт, складиране и съобщения 399 - - 15 
Операции с недвижимо имущество, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 33 5 - 16 

Образование - - - - 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 22 - - 18 
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 37 - 25 8 

 
 



 125 

 
Община Марица 
Основни показатели на нефинансовите предприятия по отрасли 

Таблица 11.1  

Отрасли А17 
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лв. брой брой 

хил. 
лв. 

хил. 
лв. 

2001 година 
Общо 402 68899 93757 83684 98510 2324 21176 1766 1298 3418 53420 
Селско, ловно, рибно и горско 
стопанство 23 6027 9510 8627 8255 570 - 186 128 328 2355 
Преработваща 
промишленост 56 58573 60521 51398 67516 796 - 902 845 2686 48052 
Строителство 7 - - - - 62 - - - - - 
Търговия, ремонт на 
автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството 202 2393 18125 18082 17374 680 91 405 198 182 1624 
Хотели и ресторанти 69 278 652 650 598 67 13 114 36 33 17 
Транспорт, складиране и 
съобщения 19 929 4130 4111 4079 112 - 32 12 16 1073 
Операции с недвижимо 
имущество, наемодателна 
дейност и бизнес услуги 7 33 36 36 31 5 - 9 - - 4 
Хуманно здравеопазване и 
социални дейности 11 128 129 129 105 24 0 24 12 19 5 
Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 6 32 32 29 27 5 0 7 - - 10 

 
 
 
 

2005 година 
Общо 636 320585 389641 386763 361548 29310 5160 5348 4737 18345 131634 
Селско, ловно, рибно и горско 
стопанство 40 12180 14735 13169 12926 2820 1029 268 219 506 6446 
Преработваща 
промишленост 110 284216 305600 304609 280398 23842 1936 3715 3610 15420 113170 
Строителство 17 851 1147 1147 946 205 6 56 37 96 - 
Търговия, ремонт на 
автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството 303 8710 51222 51132 49590 1916 839 795 506 1405 6130 
Хотели и ресторанти 70 961 1661 1660 1646 126 111 178 109 182 174 
Транспорт, складиране и 
съобщения 33 12924 14409 14179 14955 261 - 227 207 618 4498 
Операции с недвижимо 
имущество, наемодателна 
дейност и бизнес услуги 25 258 358 358 622 57 324 35 10 41 955 
Образование 4 - - - - - - 15 - - - 
Здравеопазване и социални 
дейности 23 338 362 362 303 63 - 46 24 52 63 
Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 11 43 43 43 25 18 - 13 2 4 - 
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2007 година 

Общо 622 465904 524740 519452 485973 39412 4644 6136 5706 30856 225808 
Селско, ловно, рибно и горско 
стопанство 35 10906 11440 10082 10886 1510 806 195 183 732 8983 
Добивна промишленост 2 - - - - - - - - - - 
Преработваща промишленост 111 416921 434639 431674 399630 33205 1876 4358 4302 26417 192497 
Строителство 20 2849 3219 3205 3141 369 - 103 92 217 5136 
Търговия, ремонт на автомобили, 
лични вещи и стоки за 
домакинството 280 13798 49307 49141 48130 2080 1109 794 574 1852 9240 
Хотели и ресторанти 67 1136 2998 2998 2846 184 40 158 108 213 576 
Транспорт, складиране и 
съобщения 36 16435 18739 18060 18007 1020 405 373 356 999 8253 
Операции с недвижимо 
имущество, наемодателна 
дейност и бизнес услуги 34 1947 2531 2425 1791 716 38 63 33 290 696 
Образование 2 - - - - - - - - - - 
Здравеопазване и социални 
дейности 20 425 434 434 353 79 - 41 22 63 66 
Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 15 220 123 123 90 36 3 17 5 10 - 
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2.3.3. Селско стопанство 
Според данните за разпределение на поземлените ресурси по информация на КВС, 

разположените в 19 землища на общината земеделски територии са с общ размер         
28 459.4 ха и представляват 83 % от общата ѝ територия.  

Общата площ на стопанисваните земи от земеделските територии 
(обработваема земя плюс мери и пасища), т.е. реалният  ресурс земя за развитие на 
селското стопанство, е с размер 25 773.4 ха и представлява 75,2  % от общата 
територия на общината. От тях 24 371.8 ха (85,6 % от земеделските земи) са 
обработваеми земи и 1 401.6 ха (4,9 %) са мери и пасища.  

Средно за общината относителният дял на мерите и пасищата е 4,9 % от 
земеделските земи. В повечето от землищата площите и относителният дял на 
мерите и пасищата са незначителни. С най-голям размер мерите и пасищата са в 
землищата на селата Граф Игнатиево, Маноле, Труд, Ясно поле и Трилистник. Макар и с 
ограничен размер, мерите и пасищата представляват известен потенциал за 
развитието на пасищно животновъдство. В комбинация с естествените ливади, 
каквито съществуват само в 5-6 землища, потенциалът „тревни площи” е най-
съществен в землищата на селата Ясно поле и Трилистник. Относителният им дял в 
тези землища е съответно 19,2 % и 12,7 % от земеделските земи. 

Основният потенциал за развитие на селското стопанство е обработваемата 
земя с размер 24 371.8 ха и представляваща 85,6 % от земеделските земи в общината.  

С изключение на с. Бенковски относителният дял на обработваемата земя във 
всички землища е над 80 % от земеделските земи. С най-значителен размер на 
обработваемата земя са землищата на с. Труд, с. Маноле и с. Строево - с над 20 хил. дка, 
а с най малък - землищата на с. Динк (432.3 ха), на с. Желязно, и с. Крислово (около 510.0 ха).  

Общата площ на нивите – 22 567.3 ха, представлява 92,6 % от обработваемата 
земя и 79,2 % от земеделските земи. С най-голям абсолютен размер на нивите са 
землищата на с. Труд и с. Маноле - с над 20 хил. дка, на с. Строево, с. Рогош, с. Граф 
Игнатиево и с. Костиево - с 15-20 хил. дка. С най-висок относителен дял на нивите, 
спрямо земеделските земи е землището на с.Войсил (91,1 %), а с най-нисък – на с. 
Трилистник (46,2 %) и с. Динк (62,4 %).  

В площта на нивите са включени и площите на изградените оризища. 
Общият размер на трайните насаждения е 1 631.0 ха, представляващи 5,7 % от 

земеделските и 6,7 % от обработваемите земи. 
С най-голям размер трайни насаждения са землищата на с. Трилистник и с. 

Скутаре (съответно  320.0 ха и 311.5 ха). Най-висок относителен дял на трайните 
насаждения, спрямо земеделските земи имат землищата на с. Динк - 34,3 %, с. 
Трилистник - 33,2 % и с. Скутаре - 20,4 %, а с относителен дял 5 до 10 % са землищата на 
с. Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Строево и с. Царацово.  
 В последните години площите с трайни насаждения общо за общината са 
намалени чувствително. В землищата на с. Трилистник и с. Скутаре, по последни данни, 
размерът на трайните насаждения вече е съответно 2 927 ха и 2 974 ха. От друга 
страна, е налице благоприятна тенденция към създаване на нови насаждения. 
 По отношение на ресурса „земя”, в количествено отношение, един от  
проблемите за селското стопанство в голяма част от изследваната територия е 
намаляващата площ на земеделските земи, чието основно предназначение се променя в 
няколко основни направления - главно за разширяване на селищните и други урбанизирани 
структури, за промишлени и складови дейности и за инфраструктурни съоръжения.  
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 Друг съществен проблем, възникнал след възстановяването на собствеността 
върху земята, е маломерността и разпокъсаността на имотите -  82,9 % от 
земеделските земи и 91,4 % от обработваемата земя е частна собственост, в голямата 
си част на множество наследници. Създадена е ситуация на почти пълно отделяне на 
стопанисването, т.е. - експлоатацията на богатия поземлен ресурс като цяло от 
собствеността върху множеството дребни имоти.  Данните от следната 
таблица показват броя и средния размер на имотите в обработваемите земи, но не 
могат да характеризират формата на стопанисване на тези земи: 
 
 

 
 

№ Землище Начин на трайно ползване Имоти брой Площ дка 
Среден 
Размер 

дка 

1. Бенковски нива 1875   
  овощна град. 70 391,8 5,60 
  лозе 2  10,10 

2. Войводиново нива 1153 8928,4 7,72 
  трайни нас. 6 164,5 27,42 
  овощна град. 15  19,22 
  лозе 1 9,2 9,22 

3. Войсил нива 1394 14068,9 10,09 
  трайни нас. 1 20 20,00 
  овощна град. 65 142,2 2,19 

4. Гр.Игнатиево нива 2104 17420,4 8,28 
  овощна град. 13 319,2 24,55 
  лозе 2 22,8 11,42 

5. Динк нива 312 3218,2 10.35 
  трайни нас. 1 112,8 112,79 
  овощна град. 53 248,0 17,89 
  лозе 2 44,2 22,12 

6. Желязно нива 452 5041,7 11,15 
  овощна град. 3 38,7 12,88 

7. Калековец нива 14454 11004,5 7,57 
  оризище 126 1360,7 10,80 
  трайни нас. 13 110,3 8,48 
  овощна град. 97 767,2 7,67 

8. Костиево нива 1386 9662,1 7,08 
  оризище 659 6454,9 9,79 
  овощна град. 238 1122,5 4,72 
  лозе 1 2,0 2,00 

9. Крислово нива 557 3761,1 6,78 
  оризище 131 978,1 7.47 
  трайни нас. 4 31,0 6,20 
  овощна град. 44 398,7 8,86 

10. Маноле нива 2577 16608,2 6,57 
  оризище 404 3744,0 9,27 
  трайни нас. 3 62 20,67 
  овощна град. 64 1378,0 6,93 
  ливада 101 393,4 3,89 

11. Манол. Конаре нива 758 4323,9 5,73 
  оризище 643 5538,9 8,61 

12. Радиново нива 1042 9116,6 8,75 
13. Рогош нива 1869 1146,6 7,03 

  оризище 684 5604,7 8,19 
  трайни нас. 6 51,8 8,64 
  овощна град. 60 451,7 7,53 
  Лозе 117 537,2 4,59 

14. Скутаре нива 1041 8256,8 7,93 
  оризище 202 1878,1 9,30 
  овощна град. 452 2974,2 6,58 
  ливада 15 199,0 13,26 

Брой и размер на имотите по начин на трайно ползване 
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№ Землище Начин на трайно ползване 
Имоти, 
брой 

Площ, 
дка 

Среден 
размер 

15. Строево нива 2476 19351,7 7,68 
  трайни нас. 9 94,6 10,51 
  овощна град. 126 728,7 5,78 
  лозе 121 315,1 2,6 

16. Трилистник нива 580 4448,5 6,75 
  овощна град. 348 2679,3 7,70 
  ливада 15 195,3 13,02 

17. Труд нива 3432 23144,4 6,74 
  оризище 506 3911,5 7,73 
  трайни нас. 7 78,3 11,19 
  овощна град. 280 923,9 3,30 
  лозе 1 26,2 26,25 
  ливада 4 20,3 5.07 

18. Царацово нива 1512 7943,8 5,26 
  оризище 193 1287;2 6,67 
  трайни нас. 2 4,0 1,98 
  овощна град. 221 992,5 4,49 

19. Ясно поле нива 593 4565,9 7,70 
  оризище 243 2623,6 10,80 
  трайни нас. 2 6,5 7,24 
  ливада 97 643,0 6,63 
 ОБЩО ниви вкл.изост. 26580 197568,2 7,40 
  оризища 3791 33381,8 8,8 
  трайни нас. 43 578,5 13,4 
  овощни град. 2149 1361,0 5,9 
  лозя 246 950,5 3,4 
  ливади 220 1258,9 5,7 

 
  

Данните за собствеността и размера на имотите не са достатъчни за анализ 
върху формите на стопанисване на земите и животните. Липсват данни за различните 
видове стопанства (агрофирми, кооперации, сдружения и т.н.), за териториалното им 
разположение, за размера на стопанисваните от тях земи и броя на отглежданите в 
тях селскостопански животни. 

В качествено отношение земеделските земи, като основен потенциал за 
развитие на селското стопанство в общината, се характеризират по два основни 
показателя: релеф и качества на почвите.  

Релефът на територията на общината е равнинен, с надморска височина около 
170 м, с различни елементи - дерета, блата, оврази, могили, резултат от физико-
климатичните, геоложките и антропогенните въздействия. Равнинният релеф е 
благоприятен фактор за развитие на високоефективно земеделие. 

Почвите са високопродуктивни, предимно алувиални, алувиално-ливадни и 
ливадни, най-подходящи за зеленчукопроизводство и фуражопроизводство. Според 
информация от картите на възстановената собственост  на  землищата, с най-високи 
продуктивни качества са стопанисваните земи в землищата на селата Войводиново, 
Динк, Желязно, Калековец, Крислово със средно претеглен бал над 60. С най-голям дял на 
земите с относително най-лоши условия и с най-нисък средно претеглен бал е 
землището на с. Радиново. 

Малка част от обработваемите земи са некачествени и непригодни за 
земеделски нужди (песъкливи образувания, преовлажнени терени, засолени почви).  

Като част от Среднотракийската низина, територията се характеризира с 
преходно-континентален със средиземноморско влияние климат – мек, с кратка зима и 
продължителна топла есен, с едни от най-ниските средногодишни суми на валежите в 
Южна България (495 л/м²),  с добре изразено пролетно и лятно засушаване. Доста 
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продължителният вегетационен период без мраз (9 април - 27 октомври) осигурява 
отглеждането на голям брой култури. 

Високите качества на почвите в съчетание  с продължителния вегетационен 
период (температурна сума 4400° C) позволяват отглеждането на високодобивни 
топлолюбиви земеделски култури. 

Неблагоприятното влияние на ниските суми на валежите и характерните 
засушавания се преодолява благодарение на добре развитата система от напоителни и 
отводнителни канали, с дължина 120 км от националната и вътрешно-канална мрежа. 
През територията на общината преминават главните напоителни канали „Марица - 1”, 
„Марица -2” и „Марица - 3”. Напояват се 68,3 % от земеделските земи. На базата на 
големите възможности за напояване един от структуроопределящите подотрасли е 
оризопроизводството. 

Растениевъдството се характеризира с традиции в зеленчукопроизводството, 
отглеждане на трайни насаждения (предимно овощни и ягодоплодни) и 
оризопроизводството.  

За големите възможности за производство на селскостопанска продукция на 
територията на общината са показателни данните от края на 80-те години, когато са 
произвеждани 32 хил. тона ябълки, 1000 т. круши, 1000 т. череши, 1000 т. домати 
суперранно производство, 10 хил. тона ранни картофи, 8500 т. пипер, 1500 тона 
краставици и др. 

През 90-те години настъпват значителни промени в структурата на посевната 
площ, появили се поради редица причини.  

Първоначалният значителен спад се наблюдава в периода на възстановяване на 
собствеността върху земята и прехвърлянето на селскостопанските животни в 
частния сектор. Възникналите дребни фамилни стопанства не са в състояние да се 
справят с обработването на земята и отглеждането на животните.  

Силно намалялото поголовие на отглежданите животни, включително 
вследствие ликвидирането на едрите животновъдни комплекси води до чувствително 
намаляване на площите с фуражни култури. Увеличават се площите със зърнено-хлебни, 
зърнено-фуражни култури и слънчоглед, вследствие повишеното търсене. 

Намаляват площите на структуроопределящите подотрасли 
зеленчукопроизводство, оризопроизводство и овощарство. Причината е както в 
увеличаващия се внос на конкурентна продукция, така и в невъзможността на местния 
производител да се справи с конкуренцията, като се има предвид ниското технологично 
равнище, при условията на което произвежда своята продукция. Тези, както и редица 
други фактори, влияят пряко или косвено върху състоянието и развитието на отрасъла 
не само на територията на общината , но и в цялата страна. 

В следващия период, въпреки тенденциите към съживяване, селскостопанското 
производство намалява, макар и с по-бавни темпове както по заети площи с 
отглеждани култури, така и по обем на произведена продукция.  

Продължаващото намаляване на площите при структуроопределящите в 
предишни периоди зеленчукопроизводство и трайни насаждения е видно от данните в 
следната сравнителна таблица: 
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Култури 2000 2001 2002 2003 2007/08 
Зеленчукови 25492 16572 19282 13448 2714 
в т.ч. картофи 4150 4000 4000 4100 955 
         зеле 1350 1100 1580 2164 397 
         домати 3500 2500 3300 1229 170 
         пипер 3500 2000 1283 1511 239 
         краставици 2000 1578 1600 238 4 
         патладжан 1251 900 1300 795 3 
         други зеленчуци 7481 4394 4010 2520 663 
         Дини и пъпеши 2260 2100 2209 891 283 
Трайни насаждения      
в т.ч.ябълки 2020 1865 1427 1527 1279 
         праскови 200 86 86 49 217 
         сливи 571 885 904 1061 396 
         череши 150 63 73 45 172 
         вишни 30 30 20 20 103 
         круши 0 40 40 40 0 
         дюли 100 100 100 40 0 
         ягоди 200 340 353 403 223 
         малини 0 15 15 40 143 
         лозя винени 470 500 540 500 408 
         лозя десертни 0 20 140 100 79 

                                                                                                              
Благодарение на някои положителни тенденции и условия,  в последните години, 

главно помощта по програма САПАРД се стига до значително увеличение на площите с 
трайни насаждения. Новосъздадените ябълкови насаждения са 2 500 дка, по нови 
технологии и перспективни сортове. Тенденция към увеличаване на площите се 
наблюдава и при насажденията с череши, вишни и ягоди. При една добра ценова 
политика, осигурен пазар за реализация на продукцията и предвид опита и традициите 
на зеленчукопроизводителите, производството на зеленчуци може да се увеличи в пъти 
само за година-две. Липсата на регионална селскостопанска борса е една от пречките за 
успешното развитие на селското стопанство. Напоследък се наблюдава тенденция за 
преминаване от арендаторство към изкупуване на по-големи площи (над 100-400 дка), 
предимно за трайни насаждения – с традиционни, доказали качествата си местни 
сортове, както и внесени нови. Земята се обработва предимно с технически средства, 
но в голяма степен морално остарели. 

Животновъдството също показва тенденции към възстановяване на 
традициите в отглеждане на свине, крави, овце, кокошки-носачки, водоплаващи (патици, 
гъски), кози. Рязкото в последните години увеличение на броя на отглежданите кози е 
показател за все още неукрепнало животновъдство, характерно за дребните фамилни 
стопанства, които, общо взето, са с ограничени финансови ресурси. 

Преобладаващо в животновъдството е отглеждането на животни в дребни 
семейни ферми, даващи около 90 % от обема на животновъдното производство. 
Производството в тези ферми е с екстензивен характер. Отглеждат се ограничен брой 
животни (3-5), предимно за задоволяване на лични нужди или за допълване на доходите на 
семейството при възможности за реализация на част от продукцията. Ферми с 10 до 50 
животни са на смесен принцип – съчетание на екстензивно с интензивно производство. 
В малките ферми рядко се използват съвременни технически средства, 

Брой и размер на имотите по начин на трайно ползване 
Таблица №1 
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производствените процеси се осъществяват предимно ръчно. Не се използват методи 
за изкуствено осеменяване. В голяма част от малките семейни ферми не се ползват 
ветеринарни услуги.  

Освен в семейните ферми животновъдството се развива и  в големи комплекси. 
На площ от 980.0 ха са разположени 11 комплекса, от които: 

с. Костиево - кравеферма, с. Трилистник - птицеферма, с. Бенковски - свинеферма, 
с. Желязно - свинеферма, с. Войсил - птицеферма, с. Труд - кравеферма, с. Манолско Конаре 
- кравеферма. Във фермата в с. Трилистник е приложена съвременна технология на 
свободно отглеждане на кокошки-носачки. 

В големите ферми производството до голяма степен е автоматизирано, 
интензивно, с използване на съвременна техника. Млекодобивът, месодобивът и 
яйцедобивът отговарят на изискванията на стандартите за качество и безвредност 
на продуктите. Месодобивът най-често е обвързан и със собствено месопреработващо 
предприятие, какъвто е този в с. Костиево. 

Изводи. Територията на община Марица разполага с изключително благоприятни 
условия за развитие на селското стопанство, що се отнася до природните условия - 
релеф, климат, почви, със земеделски земи преобладаващо от високите категории и 
отлични условия за напояване. 

Един от положителните фактори е високият относителен дял на 
обработваемите земи, създаващ възможности за по-интензивно използване на ресурса 
земя. 

Селското стопанство на територията на общината е многоотраслово, с 
основни направления зеленчукопроизводство, овощарство и оризопроизводство, а от 
животновъдните подотрасли – предимно млечно говедовъдство, птицевъдство и 
свиневъдство. 

Възражда се постепенно специализиращият подотрасъл овощарство и в 
частност производството на ябълки, като се създават нови насаждения от вишни, 
череши, ягоди и малини. 

След известен застой, съществува тенденция към възстановяване на 
оризопроизводството. 

За възстановяване на зеленчукопроизводството  е необходимо внедряване на 
високоефективни технологии в полското и оранжерийното (необходимо) производство. 

Като негативни фактори, по една или друга причина ограничаващи 
възможностите за възстановяване на производството в основните подотрасли, могат 
да бъдат посочени следните:  

• раздробеността на земеделските земи след възстановяването на 
собствеността; 

• промяната на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, 
т.е. безвъзвратната им загуба като основен ресурс за селското стопанство;  

• установяването на дребното фамилно стопанство като основна 
производствена единица, с много слаби възможности за интензификация  на  
производството както в растениевъдството, така и в животновъдството;  

• липса или недостатъчен капацитет на предприятия преработващи 
селскостопански суровини на територията на общината. 
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2.3.4. Горско стопанство 
 Общата площ на горския фонд на общината е 528,0  ха4. Стопанисва се от 
Държавното лесничейство (ново наименование „Държавно горско стопанство” -  ДГС) 
„Пловдив”5

 Характеристиката на горския фонд, основните насоки за организация на горското 
стопанство и предвидените мероприятия са направени общо за цялата територия на 
Държавното горско стопанство, тъй като в лесоустройствения проект такива 
поотделно за общините не са правени. За горския фонд на община Марица в настоящия 
проект е направено разпределение на общата площ по землища.   

, в което се включва и горски фонд на общините Родопи, Куклен, Съединение, 
Калояново, Пловдив, Перущица и Стамболийски. 

 Релефът, почвите, хидроложките, климатичните и икономическите условия са 
обособили и формирали териториалното разположение на горите. 
 Релефът в района на горското стопанство в морфографско отношение обхваща 
западната част от Рило-Западнородопското сводово-блоково издигане и малка част от 
Централно-средногорската морфоструктура (Горнотракийската низина). По-голямата 
част от горските комплекси  (94,1%) заемат  северните склонове на Западните Родопи - 
родопския дял „Чернатица”, който представлява огромен наклонен на изток блок, 
дълбоко нарязан от сложна долинна система. Горите, намиращи се в Горнотракийската 
низина в по-голямата си част са разположени на север от река Марица. 
  Преобладават стръмните и много стръмните терени (60,4% от  
дървопроизводителната площ на горското стопанство), следвани от наклонените 
терени (29,7%), а в низинната част на територията на горското стопанство (община 
Марица) терените са полегати и равни.  Преобладаващи са  горските площи по 
северните склонове на Западни Родопи, което определя преимуществото на 
сенчестите изложения на терена (64,1% от дървопроизводителната площ). 
 Няма голямо разнообразие на почвени типове. Преобладаващата част от 
територията се заема от кафяви горски почви (кафява тъмна - 25,6%, кафява преходна - 
45,3%, кафява светла - 3,4%), следвани от канелената излужена горска почва - 12,0%, 
хумусно-карбонатната - 9,2%.   Нисък е делът на алувиалните почви, чернозем-
смолницата и планинската горска тъмноцветна почва. 
 Високата лесистост на територията не позволява развитие на активна ерозия в 
горския фонд. Неерозирана е 97,1% от дървопроизводителната площ. Площна ерозия  е 
развита върху 2,7%, а струйчеста ерозия - върху 0,2%. 
 Горското стопанство се отличава с голяма гъстота на хидрографската мрежа. 
Водните течения се намират във водосборния басейн на р. Марица. Основните водни 
течения са реките Марица, десните й притоци Въча, Луковица, Тъмръш (с притоците си 
реките Чуренска, Ситовска, Байковска, Пепелашка), както и левите притоци реките 
Стряма и Пясъчник. 
 ДГС „Пловдив” се намира в Европейско-континенталната климатична област - 
Преходно континенталната климатична подобласт и обхваща три климатични района: 
на Източна Средна България (западна част), Северородопски нископланински и планински.   
 Разпространени са следните дървесни видове: 

                                                 
4 За разработване на раздела „Горско стопанство” е ползвана информация от действащия 
лесоустройствен проект на ДЛ „Пловдив” (1999 г.) През 2009 г. се разработва нов лесоустройствен 
проект на лесничейството (горското стопанство).  
 
5 Изм. Дв, бр. 63 от 2008 г. 
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• От естествено разпространените най-широко участие в крайречните гори  и 
в по-ниските равнинно-хълмисти части имат бяла върба, бяла и черна топола, черна 
елша, смесени с акация, бряст и джанки, зимен дъб, благун, цер, космат дъб. Изкуствено 
създадени са тополови култури, борови култури, зимен дъб, благун; 

• В останалата част на горското стопанство са разпространени зимен дъб, 
липа, габър, бук, горун, клен, мъждрян, сребролистна липа, с участие на горскоплодни 
дървесни видове - брекиня, киселица, дива круша и др. От иглолистните дървесни видове 
са разпространени бял бор, ела, смърч и черен бор. Създадени чрез залесяване са бял бор, 
черен бор, зелена дуглазка, смърч; 

• В най-високите части на горското стопанство са разпространени бук, ела, 
смърч, бял бор. Създадени са култури от бял бор, бяла мура и смърч. 
 Общата площ на горския фонд в горско стопанство „Пловдив” е 29 607,9 ха.  
 Разпределението на площта по вид на земите показва, че залесената площ е 27 
556,4 ха (93,1% от площта на горския фонд).  
 Незалесената горска площ, подлежаща на залесяване (голини, сечища, пожарища) е 
364,0 ха. Общо дървопроизводителната площ възлиза на  27 920,4 ха.  
 Недървопроизводителната горска площ е 1 687,5 ха. Една част от тях (поляни, 
просеки и др.) могат да се използват за странични ползвания в горския фонд, а друга част 
(горски пътища) служат за провеждане на лесовъдските мероприятия. Част от горския 
фонд е неизползваема за горскостопанска дейност – нелесопригодни площи и голини, 
скали, сипеи и др.  
 В таблица № 1 е представено разпределението на горския фонд на цялото горско 
стопанство „Пловдив” по групи гори по функции, а в таблица № 2 - разпределението на 
горския фонд на община Марица по землища на населените места.  
 Съобразно функциите им 10599,8 ха или 35,8% от горския фонд на горското 
стопанство са причислени към групата „Гори и земи с основно дървопроизводителни и 
средообразуващи функции”.  
 Към групата  „Защитни и рекреационни гори и земи”  са включени 18 952,9 ха (64,0% 
горски фонд). Те се подразделят на:  

• водоохранни гори и земи – 11 193,0 ха; 
• противоерозионни гори и земи – 1 339,5 ха;  
• рекреационни гори и земи – 6 013,2 ха; 
• други гори и земи - 407,2 ха. 

  Защитените територии са с обща площ 55,2 ха (0,2% от територията на горския 
фонд на стопанството). Това е историческото място „Голица”, прекатегоризирано със 
заповед на МОСВ в защитена местност „Голица”.  
 Необходимо е да се отбележи, че част от горите и земите от горския фонд 
изпълняват едновременно няколко функции. Така част от вододайните зони са и 
курортни гори, лесопарк, част от семенните бази са и вододайна зона, лесопарк,  и т.н. 
 Общият дървесен запас на основните насаждения и култури (без клони) в цялото  
горско стопанство  е 5 590 875 куб.м.    
 На територията на община Марица  (с обща площ на горския фонд 528,0 ха) са 
разположени 398,5 ха гори и земи от групата „С основно дървопроизводителни и 
средообразуващи функции”.  Останалите 129,5 ха са  причислени към групата „Защитни и 
рекреационни гори и земи” (защитни ивици край река с функция „Противоерозионни гори 
и земи”). 
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№ 
Населено място 

(землище) 

Включени отдели и 

подотдели 

Обща площ 

 

брой ха 

1. с. Бенковски 15 5,5 

2. с. Граф Игнатиево 17 9,8 

3. с. Калековец 18 14,1 

4. с. Костиево 163 а,д,е,ж,2 24,4 

5. с. Маноле 19 б,г-и; 158-161 229,8 

6. с. Рогош 162 60,7 

7. с. Трилистник 19 а,в,е,ж,к,л,м 32,0 

8. с. Труд 16 151,7 

  за общината:  528,0 

   
 Основните насоки на организация на горското стопанство в общината са  
предвидени в лесоустройствения проект на Държавното горско стопанство и  са 
съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно функциите им. 
 В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции 
организацията на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното 
възпроизводство на главния продукт – дървесината, при пълно запазване на 
водоохранните и почвозащитни функции на гората. Проектирани са подходящи 
залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло 
съобразени с екологическите условия на района. 
 Направлението на стопанисването в защитните и рекреационни гори и земи има 
за цел непрекъснато подобряване и увеличаване на особените им функции. Така за 
вододайните зони целта е подобряване водоохранното и водозащитно значение на 
горите; в противоерозионните гори и земи целта е запазване на съществуващата 
растителност и почвата, както и ограничаване на ерозионните процеси чрез подходящи 
мероприятия, запазване на инженерните съоръжения и подобряване на ландшафта около 
тях. В курортните гори и лесопарка предимство е дадено на техните здравно-украсни 
функции, запазване и разнообразяване на горските екосистеми и създаване на подходящи 
условия за краткотраен отдих на населението. В семенните бази целта е производство 
на висококачествени семена от най-важните за района видове. 
 В защитените природни територии основната цел е запазване на естествената 
растителност и закрилата им. В тях не се предвижда ползване. 
 Лесоустройственият проект предвижда за десетгодишен период да се извършат 
различни видове сечи върху 14 736,9 ха площ, от които ще се добият 544 520 куб.м. 
дървесна маса. Преобладават отгледните сечи, следвани от главните сечи, 
санитарните и сечи при реконструкция. За същия период проектът предвижда 
залесяване (ново залесяване и подпомагане на възобновяването без залесяване).  
 В горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции се добива 
дървесина при пълна реализация и висока рентабилност на тази дейност, добиват се и 
дърва за огрев, използва се и вършината. 

Разпределение на горския фонд на територията на община Марица по 
землища Таблица №2 
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 Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и 
опазването на горите създава работни места за част от населението на общината. 
 На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични 
ползвания. В горския фонд се разрешава паша на едър и дребен добитък. Добива се 
листников фураж, коси се трева за сено от дивечовите ливади, от поляните и отчасти 
в младите култури. Има добри условия за добиване на липов цвят, горски плодове, 
кантарион, бъз, шипка, глог и др., на диворастящи гъби (манатарка, печурка, пачи крак, 
сърнела, масловка, рижика, кладница и др.). 
 Голямо е ловностопанското значение на горите. В тях се развъжда ценен дивеч - 
благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и др., което създава добри условия за развитие 
на международен ловен туризъм. 
 Горските територии следва да бъдат оценявани и от гледна точка на потенциала 
им за развитие на някои алтернативни форми на туризъм, както и на екологичното им 
въздействие. 
 Налице е значително несъответствие между размера на горския фонд на 
общината (формиран от площта по лесоустройствения проект на Държавно 
лесничейство „Пловдив”)  и размера, посочен в последния приет баланс на територията 
на общината за 2000 г. (по информация от картите на възстановената собственост на 
землищата в общината). Наложително е при изготвянето на следващия баланс на 
територията детайлно да се анализират и отстранят несъответствията. 
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3. ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
3.1. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
3.1.1. Обитаване 

 Съществен дял в решаването на проблема за териториално развитие на 
населените места се пада на системата „Обитаване”. Под влияние на физическото 
износване на сградният фонд се налага не само качествени, но и количествени 
изменения. 
 Анализът на жилищният фонд в община Марица е направен на базата на 
обобщените данни от преброяването направено през 2001 година. 
 На територията на общината са изградени общо 12 215 жилища, които са в добро 
състояние. Средната възраст на жилищните сгради е над 33 години. 
 В общината няма високо жилищно строителство. Преобладават двуетажните 
жилищни сгради. 
 Според формата на собственост повече от 98% от жилищата са частна 
собственост. Преобладават монолитните жилищни сгради. 
 Жилищата с ЕВК преобладават но трябва да се отбележи че тяхната канализация 
води предимно до септична яма. 
 

 

Жилища, жилищна структура 
и обитаване 

Обитаемо 
жилище 

от обикновен вид 

Необитаемо 
жилище от 

обикновен вид 

Необитаеми жилища 
по жил, сгр. за временно 

обитаване 

Община Марица брой брой брой брой 

Жилища 12258 10106 1757 351 

Жилищни помещения 52629 44911 6475 1200 

а т. ч.стаи 42046 36065 5009 942 

Полезна площ 838065 722388 96665 18372 

в т.ч. жилищна площ – м2 583016 502760 66894 12946 

Живущи лица 31512 31512 - - 

Домакинства 10230 10186 - - 

Семейства 9996 9952 - - 

 
Посочените в горната таблица данни се установява, че на 10 230 домакинства се 

падат по 1,2 жилища което показва, че в общината има необитавани жилища. Средната 
големина на едно семейство е 3,2 души. Средно едно жилище има 4,3 жилищни 
помещения и по 3,4 жилищни стаи. 

За по-точно определяне на капацитета на жилищните зони е направен общ 
анализ. 

Анализирани са общата площ на селата, броят на жилищните имоти, броят на 
жилищните сгради изградени в тях, жилищните терени, средна големина на жилищните 
терени  и застроената площ на жилищните сгради. 

От направения анализ се установи, че средната големина жилищен имот в 
общината е 1100 м2 . Този показател потвърждава извода, че община Марица, въпреки че 
е селска община е достигнала по показателите „жилищни терени” до градските 
стандарти.  

 
 

Характеристика на жилищата и обитаването 
 

Таблица №1 
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ха брой m2 брой ха ха 

1 2 3 4 5 6 7 

1. с. Бенковски 134,8 836 1172 984 98 5,3 

2. с. Войводиново 102,7 800 900 668 72 5,2 

3. с. Войсил 110,9 689 1233 797 85 4,4 

4. с. Граф Игнатиево 191,8 1334 1019 1059 136 6,7 

5. с. Динк 55,2 375 1013 357 38 2,0 

6. с. Желязно 16,4 152 855 177 13 1,2 

7. с. Калековец 162,0 1076 994 914 107 6,6 

8. с. Костиево 146,6 930 1301 899 121 6,1 

9. с. Крислово 65,0 432 1203 353 52 2,3 

10. с. Маноле 241,2 1369 1358 1410 186 9,6 

11. с. Манолско Конаре 82,0 484 1384 415 67 2,7 

12. с. Радиново 67,5 443 1173 430 52 2,9 

13. с. Рогош 197,3 1350 1096 1431 148 8,9 

14. с. Скутаре 181,0 1282 1021 1082 131 7,2 

15. с. Строево 124,0 872 1032 1065 90 7,0 

16. с. Трилистник 56,8 402 970 472 39 2,3 

17. с. Труд 229,0 1598 957 1579 153 12,2 

18. с. Царацово 129,9 953 870 1095 83 7,3 

19. с. Ясно поле 68,6 374 1310 443 49 2,5 

 
 

Характеристика на жилищните терени и имоти 
 Таблица №2 
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3.1.2. Потребление 
Количествените параметри и качествените характеристики на социалната 

инфраструктура са вследствие от степента на развитие на обслужващите функции на 
общината и на населените места в нея. Предлаганите социални услуги са с подчертан 
местен характер и са свързани с изискванията за задоволяване на потребности на 
населението с ежедневен и частично периодичен характер на търсене.  

Основните фактори за сравнително ограничения кръг от социални услуги, 
предоставяни в мрежата от обекти със социален характер, изградени и функциониращи 
на територията на община Марица, могат да бъдат формулирани както следва: 

Особеностите в характера и структурата на селищната мрежа в общината.  Тя 
обхващаща 19 села с население в диапазона, вариращ от 500 до около 4 000 души.  

Демографският фактор дава своето отражение върху характеристиката на 
социалния сервиз. Независимо от немалкия общ брой на населението на общината –       
31 512 души, неговата териториална диференциация в посочените 19 села до голяма 
степен определя подчертания местен характер на предлаганите социални услуги. От 
друга страна, неблагоприятното демографско развитие и особено продължилата дълго 
време тенденция на спад в раждаемостта доведе до намаляване на специфичните 
възрастови контингенти (0-3; 3-6 и 7-14 годишна възраст), което налага 
преструктуриране на образователната инфраструктура. 

Специфичната особеност на община Марица, изразяваща се в липсата на 
общински административен център в нейните граници и близостта ѝ до гр. Пловдив, са 
една от основните причини обслужващите социални функции от по-високото ниво - 
периодично и епизодично да се реализират в гр. Пловдив. 

Друга група фактори с икономически характер, които оказват влияние върху  
развитието на социалните услуги и издръжката на социалните обекти, е размерът на 
осигуряваните финансови ресурси. Една от особеностите на социалния сервиз е, че 
основната част от него се финансира  изцяло или частично с бюджетни средства – от 
държавния и общинския бюджет. Такива са дейностите и инфраструктурата на 
образованието, здравеопазването, културата, спорта, социалните дейности и др. 
Данните от общинските бюджети за последните 5 години сочат, че в община Марица е 
налице трайна тенденция на нарастване на бюджетните средства за развитието и 
издръжката на дейностите със социален характер. В отделните бюджетни години 
делът на бюджетните средства, предвидени за образованието е най-висок и варира от 
40 до 80% от всички бюджетни разходи (вкл. и от трансферите от републиканския 
бюджет за делегирани на общината социални функции). За останалите социални  
дейности по здравеопазване (без средствата от Здравноосигурителната каса), 
културата и спорта те са  около 1% от размера на бюджетните разходи. 
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Образование  
Инфраструктурата на образованието включва материално-веществената среда, 

в която се реализира предучилищното обучение и учебният образователен процес. Това 
са детските заведения и различните видове учебни заведения. Тази инфраструктура 
заема основно място в системата на социалния сервиз. Причините за това могат да 
бъдат обосновани със следните обстоятелства: 

• Образователната инфраструктура е предназначена да задоволява социални 
потребности на специфични контингенти от населението – деца от предучилищна и в 
училищна възраст; 

• Задължителния характер на основното общо образование в страната; 
• Ангажиментите на държавата и на местните власти към развитието и 

издръжката на дейностите в сферата на образованието и др. 
Към посочените аргументи в подкрепа на социалната значимост на 

образованието и на свързаната с него образователна инфраструктура следва да се 
добави   и това, че  броят на заетите лица в сферата на предучилищното обучение и 
общото образование (главно преподавателския състав) в община Марица е съществен и 
те са с висока образователна подготовка и квалификация.  За развитието и издръжката 
на образователните дейности се отделят значителни бюджетни средства. Същите се 
осигуряват  по линия на делегирани на общината дейности в сферата на образованието 
- от републиканския бюджет и допълнително по линия на общинския бюджет. 
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За целите на ОУП на община Марица по-голямо внимание се отделя на оценките и 
характеристиките на инфраструктурата на образованието – обектите на 
предучилищното обучение и на общото образование. Това са целодневните детски 
градини и началните и основните общообразователни училища.  

Основните параметри за характеристиката на тази инфраструктура и 
структура са: брой на обектите, капацитет на същите,  физическа характеристика на 
обектите и териториалната конфигурация на мрежата от обекти.   

Инфраструктурата и структурата на образованието в община Марица  включва 
обекти за: 

• предучилищно обучение; 
• общо образование. 

 Предучилищно обучение 
Предучилищното обучение е свързано с функционирането на мрежата от детски 

заведения. На територията на община Марица е създадена мрежа от целодневни детски 
градини (ЦДГ), в които са обхванати по-голямата част от децата  от контингента във 
възрастовата група 3-6 години. Данните от текущата демографска статистика сочат, 
че общият брой на децата от посочената възрастова група във всички населени  места 
в общината към 2008 г. възлиза на 814 .          

За предучилищното обучение на децата от този възрастов контингент  през 
учебната 2007/2008 г. е функционирала мрежа, включваща 15 целодневни детски градини, 
която е с капацитет 950 деца.  Представа за динамиката в броя на детските заведения 
и броя на обхванатите в тях деца в общината дава таблица № 1. 

 
                                                                                                                                            

           
                       Показатели 

                                 Години 
      2002       2005        2008* 

Брой детски градини 15 19 15 
Целодневни (ЦДГ) 15 15 15 
Полудневни - 4 - 
Брой обхванати деца 782 914 910 
ЦДГ 782 831 839 
Полудневни - 83 - 
Брой учители 79 84 84 
ЦДГ 79 79 79 
Полудневни -   5 - 
Източник: Районите, областите и общините в Р. България. НСИ. С 2003, 2006, 2009 г. 
 *Разликата в броя на обхванатите деца за 2008 г. е в подготвителните групи, формирани в общообразователните училища  
 

Данните от таблица №1 показват, че за посочения 7 – годишен период са 
настъпили несъществени промени както в броя на функциониращите детски градини, 
така и на обхванатите в тях деца. Нарастването на броя на детските заведения през 
2005 г. е поради разкриването на 4 полудневни детски градини през летния сезон. През 
2008 г. от общия брой на обхванатите деца - 910, в подготвителните групи са включени 
71 деца на 6 – годишна възраст. В подготвителни групи през учебната 2008/2009 година 
са обхванати и 38 деца на 6 годишна възраст към общообразователните училища в 
селата Динк, Калековец и Рогош. Полудневната група в с. Динк е единствена и броят на 
6-годишните деца е под минималния норматив, което налага формирането на смесена 
група за деца от 3 до 6 –  годишна възраст.  

Целодневните детски градини (ЦДГ) „Бисер” в с. Труд и „Мечта” в с. Маноле имат 
по 5 групи; ЦДГ „Пролет” в с. Рогош и ЦДГ „Ралица” в с. Войводиново са с 3-4 групи; ЦДГ 

Таблица №1                
Промени в инфраструктурата на предучилищното обучение в община Марица за периода 2002-2008 г. 
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„Елица” в с. Бенковски е с 2 групи, а ЦДГ „Ален мак” в с. Трилистник, ЦДГ „Щастливо 
детство” в с. Радиново и ЦДГ в с. Войсил имат по 1 група. 

Съпоставката между броя на обхванатите деца и броя на формираните групи в 
ЦДГ дава представа за пълняемостта на групите. Данните по този показател не се 
различават съществено през изследвания период. За учебната 2007/2008 година тя 
варира в определени граници – от 15 -16 деца  (ЦДГ в селата Трилистник и Войсил) до 25 
27 деца в ЦДГ в по-големите села – Труд, Войводиново, Маноле и др. Маломерни (по 
отношение на пълняемостта) са и подготвителните групи в училищата в селата  
Рогош и Динк – едва по 7 - 8 деца в група). С минимален брой деца са и подготвителните 
групи в ЦДГ в селата Трилистник (4 деца),  Бенковски (7 деца), Манолско Койнаре (8 деца).  

През учебната 2008/2009 г. броят на детските градини в общината е 14. Без 
детски заведения са селата Динк, Желязно, Крислово, Радиново и Ясно поле.        

Териториалното разположение на мрежата от заведения за предучилищно 
обучение в община Марица е функция от: 

• броя на децата от 3 до 6 – годишна възраст в съответните села; 
• действащите нормативи за пълняемост на формираните групи и от 

наличието на съответния сграден фонд; 
• провежданата общинска политика в сферата на предучилищното обучение. 
Отчитането на посочените обективни фактори за функционирането на 

детските заведения е причината в някои от по-малките (по брой на населението) села 
да не функционират детски градини. Без такива към 2007 г. са селата Динк, Крислово, 
Ясно поле и Желязно. Така в официалния Регистър на детските градини на МОН за 
учебната 2008/2009 година са включени ЦДГ в  15 села от община Марица, а в 4 - няма 
функциониращи детски заведения.      
 Съпоставката между  капацитета на ЦДГ в селата от общината (950 места) и 
броя на реално обхванатите деца (839) показва, че няма недостиг на места. На практика 
обаче, в селата без действащи детски градини, наличният брой деца от 3 до 6 години 
показва, че съществува проблем със записваемостта на децата. Затрудненията по 
практическото решаване на същия са породени от малкия брой деца, който е 
недостатъчен да се удовлетвори дори минималният норматив за разкриване на група в 
ЦДГ.  
 Физическото състояние на сградния фонд на детските градини   в  общината 
показва, че не във всички села той отговаря на съвременните изисквания. Някои от тях 
се  нуждаят от сериозни  основни ремонти. Всички от действащите ЦДГ  разполагат със 
самостоятелен двор. Терените на дворните места, в които са разположени някои  ЦДГ,  
са със значителни площи - ЦДГ в с. Труд – 6380 м2, ЦДГ  в с. Царацово – 5850 м2, ЦДГ  в с. 
Рогош – 5240 м2 и др.  Тези площи, отнесени към броя на децата, обхванати в 
съответните  детски градини, надхвърлят действащите устройствени нормативи за 
площ на 1 дете (25 м2 за усвоени терени и максимален размер – 35 м2). Сградният фонд на 
детските заведения е масивен, специално проектиран за целите на този тип социални 
обекти. Разполагаемите площи в сградния фонд също обезпечават действащите 
устройствени нормативи за необходима площ на 1 дете. 

По отношение кадровата обезпеченост на предучилищното обучение с детски 
учители, част от персонала живее в гр. Пловдив. Благодарение на добре организираните 
транспортни връзки на селата от общината с областния център, част от 
педагогическите кадри пътуват (по линия на ежедневните трудови пътувания) към  
част от селата. По анкетни данни през 2008 г. техният брой е около 40 души.  
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Незначителен е броят на детските учители, пътуващи между селата в общината 
(вътрешни трудови пътувания).  
 

Общо образование 
Инфраструктурата на образованието в община Марица включва обекти на 

общото образование - начални и основни училища. В миналото мрежата от 
общообразователни училища в селата от община Марица е била съобразявана със 
значително по-високия брой на децата, подлежащи на обучение. Поради тази причина 
във всички населени места са функционирали училища от двете най-често срещани 
образователни степени – начални и основни.  

Към 2008 г. инфраструктурата и структурата на общото образование в община 
Марица не се различава съществено от тази в миналото. Броят на училищата е 
редуциран в съответствие с намалелия брой на децата в училищна възраст. 
Негативните демографски процеси, протичащи през последните 15-20 години дават 
отражение не само върху броя на функциониращите училища, а и върху броя на 
учениците в тях, както и на формираните паралелки. Няма промени  във вида на 
общообразователните училища. 

В периода след 2000 г. се извършват структурни промени в образователната 
система на страната, които имат отражение и върху самата инфраструктура на 
общото образование. Такива промени са осъществени и в община Марица.  Представа за 
тези изменения дават данните от таблица № 2.  

           
  
 

№ по 
ред 

 
Показатели 

                                Години 
     2002      2005       2008 

1. Брой училища – всичко 17      16 16 
 начални 4  3 3 
 основни 13 13 13 
2.  Брой ученици –всичко 2457 2305 2198 
 І – ІV клас 1249 1143 1158 
 V – VІІІ клас 1208 1162 1040 
3.  Брой учители – всичко 203 193 189 

Източник: Районите, областите и общините в Република България. НСИ., С. 2003, 2006, 2009 г.  
 

За посочения 7-годишен период по-съществени са промените в броя на учениците 
и броя на учителите, в сравнение със съхранения брой на общообразователните 
училища.  

Незначително редуцираната мрежа от общообразователни училища в селата на 
общината (само едно закрито училище в периода след 2002 г.) не гарантира наличието 
на  нормални условия за провеждане на учебен процес във всички училища. Причините за 
това са следните: 

• намаляващият брой на ученици в редица села; 
• наличие на паралелки с минимален брой ученици (в някои случаи близко или малко 

под нормативно необходимия - 16 ученика в паралелка); 
• наличие на паралелки от слети класове; 
• нарастващ  брой на необхванатите и преждевременно напускащи ученици и др. 
Така формулираните изводи се подкрепят и от конкретните данни за отделните 

училища в общината, които са за учебната 2007/2008 г.  Според анкетна информация от 

Таблица №2                
Динамика в общообразователната инфраструктура в община Марица за периода 2002 - 2008 г. 



 
 

144  

община Марица като „проблемни” (с ограничени перспективи за запазването им през 
следващите години), поради малкия брой на учениците в тях се очертават: 

• Началните училища в селата Динк (40 ученици) Войсил (30 ученици) и Трилистник 
(40 ученици); 

• Основните училища в селата Царацово (94 ученици) и Костиево (108 ученици) 
също са заплашени да попаднат  в категорията на проблемните поради наличието на 
паралелки с минимален брой ученици. 

В почти всички основни училища в община Марица през учебната 2008/2009 г. има 
паралелки с брой на учениците под нормативно необходимия (ОУ с. Строево - 6 
маломерни паралелки, ОУ с. Царацово - 6  паралелки, ОУ с. Бенковски - 3  паралелки и др.); 

В 4 училища (НУ с. Динк, НУ с. Трилистник, ОУ с. Костиево има по една паралелка със 
слети класове. 

Като резултат от провежданата структурна реформа в образователната 
система през последните 10 години са закрити 3 училища в община Марица. За учебната 
2008/2009 г. са закрити основните училища в селата Манолско Конаре и Ясно поле  и 
началното училище в с. Трилистник. Обучаваните в началното училище в с. Трилистник 
40 ученици са в маломерни и слети паралелки. Поради тази причина с решение на 
Общинския съвет то е закрито през учебната 2008/2009 година. Така през учебната 
2008/2009 г. броят на училищата в общината вече е 14.  Без функциониращи училища са 
селата Желязно, Крислово, Трилистник, Ясно поле, Манолско Конаре и Радиново.  
Учениците от посочените  села се превозват с училищни автобуси до най-близкото 
средищно училище. 

 За осигуряване на условия за задължително основно образование на децата от 
селата без функциониращи общообразователни училища, в община Марица са обособени 
4 средищни училища. Това са ОУ „В. Левски” в с. Рогош, ОУ „Г. Бенковски” в с. Бенковски, ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” - с. Войводиново и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с Калековец. 
В  тях се обучават ученици от съседните села. На пътуващите ученици от I до VIII клас, 
които се обучават в средищните училища,  се осигурява целодневна организация на 
учебния ден и столово хранене, както и безплатен ученически транспорт. През учебната 
2008/2009 г. като средищно е обявено ОУ в с. Маноле. 

Качествената характеристика на структурата на общото образование в 
общината има различни измерения. Наличната структура на общото образование в 
населените места от община Марица е с проектен капацитет, оразмерен за  около 4000 
- 4100 ученици (в т.ч. неизползваем капацитет за 500 ученици  в нефункциониращите, 
закрити през изминалите години 6 училища). Обхванатите в училищата през 2008 г. 2 
198 ученици  (незначително намалели до 2 184 ученици през учебната 2008/2009 година) 
са недостатъчни за пълното използване на наличната учебна база. Осигурените 
устройствени нормативи за площ на 1 ученик са значително надхвърлени. Всички 
училища имат необходимите училищни дворове с изградени открити спортни 
площадки. С неблагоприятни физически параметри са училищата в селата Маноле и 
Рогош, което е основание да се търсят възможности за строителство на нови 
училищни сгради. През последната учебна година в експлоатация е въведена и нова 
училищна сграда в с. Рогош.  Основание за това е и фактът, че броят на учениците в 
основните училища в тези две села  е един от най-високите в общината – над 250 
ученика. 

Съществен,  общ  проблем на училищната база в общината е липсата на спортни 
салони и на плувни басейни в училищата. Спортен салон има само в основните училища 
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„Г. Бенковски” в с. Бенковски и „Васил Левски” – с. Рогош. Осигурени са възможности за 
здравното обслужване на учениците, като във всички училища има здравни кабинети, 
обслужвани от фелдшери или медицински сестри. 
   Профилираното образование (езикови, спортни и др. училища от този тип) не е 
представено в община Марица.  Професионалното образование е представено частично 
чрез разкриване само на една професионална паралелка (20  ученици) в основно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий” - с. Калековец.   
        

Здравеопазване 
Другият отрасъл, който изпълнява основни функции в общата структура на 

социалния сервиз в община Марица е здравеопазването. Лечебната дейност се реализира 
в специално създадена материална база, която е позната и под наименованието здравна 
инфраструктура.   

Степента на развитост на здравеопазването и на свързаната с него 
инфраструктура в община Марица до голяма степен са повлияни от обслужващите я 
функции и от близостта ѝ до гр. Пловдив, където се реализират по-голямата част от 
здравните потребности на населението от селата в общината.  

 Близостта на общината до гр. Пловдив (обслужващ център в сферата на 
здравеопазването от висок ранг), добрите транспортно-комуникационни връзки между 
двете общини и др. фактори с изявен интеграционен характер, на практика оказват 
задържащо влияние върху развитието на здравеопазването в община Марица. 
Независимо от броя на населението на общината – над 30 хил. души. здравеопазването е 
представено само от обекти на доболнична  лечебна дейност. 

Доболничното обслужване на населението на община Марица се извършва чрез 
първичните звена на индивидуалните лекарски практики от личните лекари. Съгласно 
Областната здравна карта, актуализирана през 2006 г. броят на  общопрактикуващите 
лични лекари на територията на общината е 19, а на стоматолозите – 26. 
Пациентските листи на общопрактикуващите лекари са съобразени със заложените в 
Националната здравна стратегия (2008 г.) горни граници за обхват – 1 500 души, 
обслужвани от един лекар. Териториалната организация на лекарските практики създава 
условия за обхващане на здравно осигурените лица и от по-малките села в общината. 
Данните показват, че няма незаети лекарски практики.    

Инфраструктурата на доболничното обслужване на населението включва общо 
19  лечебни заведения. На практика това са бивши здравни обекти на т.нар. периферна 
здравна мрежа - Селски здравни участъци (СЗУ), Селски здравни служби (СЗС), Фелдшерски 
здравни пунктове (ФЗП). Тези обекти, които са общинска собственост, се отдават за 
ползване по договор от личните лекари и стоматолози, които  ползват намиращите се 
в тях лекарски и дентални кабинети, манипулационни и приемни помещения. 
 Другите видове доболнични  лечебни заведения - здравни центрове, 
стоматологични центрове, различни видове лаборатории и др.  не са представени на 
територията на община Марица. Здравните услуги, предлагани от този тип 
извънболнични лечебни заведения, се предлагат в община Пловдив. Така на практика в 
общината не се затваря пълният цикъл на извънболничната лечебна помощ на 
населението. Същото важи и за  спешната и неотложна медицинска помощ.           
 
 
 
                                                                                                       

Таблица №3                

Площи на лекарските и денталните кабинети в населените места на община Марица към 2008 г. 
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№ по 
ред 

 
Населено място 

Налични площи   в здравни обекти (СЗС, СЗУ, ФП) м2 
за лекарски  кабинети * за дентални кабинети* 

1 с. Бенковски 49 78 
2 с. Войводиново 51 31 
3 с. Войсил 87 17 
4 с. Граф Игнатиево 70 70 
5 с. Динк 60 28 
6 с. Желязно 45 - 
7 с. Калековец 63 75 
8 с. Костиево 77 30 
9 с. Крислово 50 31 

10 с. Маноле 122 73 
11 с. Манолско Конаре 60 25 
12 с. Радиново 61 16 
13 с. Рогош 95 20 
14 с. Скутаре 56 16 
15 с. Строево 105 31 
16 с. Трилистник 46 24 
17 с. Труд 94 18 
18 с. Царацово 76 68 
19 с. Ясно поле 65 40 

              Всичко за общината 1332 691 
Данни от община Марица – сключени договори с личните лекари и стоматолози за ползване на  
кабинети - общинска собственост 
*В размера на  наличните площи са включени площите на лекарските и денталните кабинети, манипулационните и приемните 
помещения. 

 
Социално подпомагане 

 Местните власти имат определени ангажименти и към развитието и 
издръжката на определени социални дейности. Те са ориентирани към социалното 
подпомагане на лица и групи в неравностойно социално положение – с физически и  
здравословни проблеми. 

 Броят на обектите и капацитетът на инфраструктурата на социалните 
дейности до голяма степен се определя от контингентите от лица в неравностойно 
социално положение. Съгласно изготвената от община Марица „Общинска стратегия за 
разкриване на социални услуги в общността на община Марица - 2006/2007 г.” целевите 
групи, на които могат да се предоставят социални услуги в общността (със 
съответната регистрация) възлизат на 1 380 души. По окрупнени критерии същите се 
диференцират на:  

• По отношение на възрастовата структура  620 души (44,9% от общия им брой) 
са в трудоспособна и 760 души (55,1%) – в над трудоспособна възраст; 

• По отношение на степента (в %) на загубена работоспособност  506 лица са с 
изгубена работоспособност 90% и повече и се нуждаят от чужда помощ. Със същата 
изгубена работоспособност, но без потребност от чужда помощ са 213 лица и др.; 

• Със заболявания на сетивата  са 186 лица, а с психични разстройства - 96 лица и 
др.  

На територията на общината са регистрирани и 92 деца с увреждания, нуждаещи 
се от  специални образователни потребности. Около 1/3 от тях са с увреждания над 
90%. Проблемът с обхващането им в  специализирани социални учреждения е в 
разпръснатостта им в различни села. Само в с. Калековец с такива увреждания са 11 
деца, а в останалите населени места те са по 2-3 деца.  

Структурата на дейностите за социално подпомагане в община Марица почти 
липсва.  Това налага в ОУП на общината да се предвидят устройствени решения за  
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теренно осигуряване и за локализация на общински обекти за лицата в неравностойно 
социално положение. Такива следва да бъдат: 

• Социален  дом за възрастни хора; 
• Комплекс за социални услуги за деца и семейства; 
• Дом за отглеждане и възпитание  на деца, лишени от родителски грижи;  
• Общинска база за социален патронаж и др. 
Капацитетът на обектите за социални дейности следва да се оразмерява с 

наличните контингенти от лица в неравностойно положение.   
 
ДИАГНОЗА  

 Извършените анализи и направените оценки за състоянието и потенциала на 
социалния сервиз  в населените места от община Марица дават основание да бъде  
направена следната диагноза: 

• Наличната социална инфраструктура и структура по вид социални дейности, 
брой и капацитет на  обектите за социални бюджетни услуги   е съобразена с 
обслужващите функции на общината в отделните села и броя на населението (вкл. и на 
специфичните възрастови групи от него); 

• Върху функционалната организация на социалния сервиз (застъпеност на 
социални обекти за ежедневни и частично периодични услуги) решаващо значение имат 
липсата на населено място в границите на общината, което да изпълнява функциите на 
общински административен и социално обслужващ център, както и близостта и добре 
организираните транспортни и други обслужващи връзки с гр. Пловдив. В областния 
център се поема обслужването на населението от селата на община Марица с 
периодичен и епизодичен характер; 

• При преструктуриране на основните социални бюджетни обслужващи отрасли 
– образованието и здравеопазването – са създадени възможности за организиране на 
обслужването на населението в селата без училища и без постоянен личен лекар  – чрез 
организиране на ученически пътувания до най-близкото средищно училище, чрез 
посещения от личните лекари  до селата, включени в пациентската им листа. С 
преструктурирането на двата социални отрасъла са създадени условия за 
удовлетворяване на нормативите за териториален достъп до образователните 
заведения, за таван на пациентските листи и др.; 

• Продължаващата тенденция на намаляване на броя на децата в предучилищна 
и в училищна възраст през следващите години може да постави под съмнение 
целесъобразността от запазване в средносрочен план на някои от ОУ с по-малък брой  
ученици  и на ЦДГ с по-малък брой обхванати деца; 

• Материалната база на  някои от системите на социалния сервиз училища, 
детски заведения, читалищни сгради и др.  се нуждае от сериозна рехабилитация и от 
осигуряване на свежи инвестиции, като за целта могат да бъдат прилагани принципите 
на публично-частното партньорство.  
 За прогнозиране развитието на социалния сервиз за целите на  ОУП на община 
Марица  се използва  система от  различни по своята същност методи. За конкретните 
цели  прогнозите се разработват на основата на действащите в устройственото 
планиране норми и нормативи. 
          Обект на по-голямо внимание е перспективното развитие на отделните 
обслужващи отрасли и дейности, към които определени ангажименти има  държавата и 
местната административна власт като:  образованието, вкл. предучилищното 
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възпитание и общото образование, доболничното здравеопазване; социалните 
дейности; културата; спорта. 

Прогнозните проучвания  за развитието на социалния сервиз в община Марица 
включват: 

• Работни хипотези за прогнозното функционално-пространствено развитие на 
отделните елементи на социалния сервиз; 

• Прогнозни разчети за основните параметри на образованието, 
здравеопазването, спорта и културата в съответствие с демографските прогнозни 
разчети и действащите нормативи; 

• Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова социална 
инфраструктура, при доказана необходимост и на териториално преструктуриране на 
съществуващата инфраструктура на образованието, здравеопазването и др., както и  
на прогнозните технико-икономически параметри, касаещи развитието на социалната 
инфраструктура в общината. 

Използваните в прогнозата  за социалния сервиз  норми, нормативи и стандарти 
са регламентирани в  действащата нормативна уредба по ТСУ и във ведомствени 
нормативни документи (На Министерството на образованието, младежта и науката, 
на Министерството на здравеопазването и др. ведомства). Такива са: 

В сферата на образованието 
• нормата за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 
• нормативът за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна възраст); 
• нормативно определен минимум за броя на учениците в една паралелка – 8 

ученици; 
• нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските 

заведения – 12 деца. 
В сферата на здравеопазването 
• обхват на  пациентите, обслужвани от един  лекар (пациентска листа) – долна 

граница – 800 д. и  горна граница 1 500 души; 
• минимално време за извършване на прегледите - 20 минути; 
В сферата на социалните дейности 
• минимален брой от 50 самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване 

на звено за домашен социален патронаж; 
 При прогнозните разчети се отчитат и специфичните условия на община 

Марица. 
 
Отдих 
Спортната дейност в община Марица е слабо развита. В населените места има 

терени, отредени за спорт. Там където мероприятието не е реализирано, за нуждите 
на масовия спорт се ползват близките общински земеделски земи /мерите/. Единствено 
е разработена и поддържана спортната база на с. Войводиново – с традиции и 
национално значение за конния спорт. Спортната конна база „Хан Крум”, построена през 
1981 г. е най-голяма на Балканския полуостров 5 000 зрителски места, ресторант и 
лятна градина, общо върху 90 ха.  

Всички останали спортни терени са неблагоустроени, няма спортни и помощни 
сгради, дренажни системи, настилки, зрителни места. Площите често се 
преовлажняват или преосушават /поради равнинния характер на терена и вида на 
почвите/ и ползването им е непълноценно.  
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Ежегодно се провеждат масови прояви – щафети, крос, спортни турнири. Най-
добре са развити спортовете хандбал, футбол, шахмат. Напоследък се популяризира 
колоезденето сред децата. За поддържане на общото физическо здраве населението 
ползва откритата и закрита /физкултурни салони/ спортна база на училищата, която 
няма необходимия капацитет и не е в добро състояние. Спортните дружества са много 
малко: освен Дружество за конен спорт – с. Войводиново, през 2004 г. беше създадено и 
Детско дружество на велосипедиста – с. Скутаре.  

Най-добре е развит спортният лов и риболов, но дейността им е организирана в 
затворена за обществото система. Липсва връзка между ловните и риболовни 
дружества и местната власт. Това е пречка за активното включване на дружеството в 
действията по опазване на околната среда и по организиране на пълноценен седмичен и 
целогодишен отдих на населението.  

Благоприятните условия за отдих на населението по поречията на реките и 
покрай изкуствените открити водни площи се използват неорганизирано. Пустеят 
водните съоръжения при с. Граф Игнатиево, с. Труд, с. Войводиново. Замърсяването с 
битови, производствени и строителни отпадъци по водните течения и прилежащите 
площи продължава.  

Необходимо е да се подпомогнат инициативите на ентусиасти по места за 
активизиране на общността и с финансовата помощ от общинската управа добрите 
природни дадености да се превърнат в „зони за отдих и спорт” за местното население и 
за областта. 

На територията на община Марица са развити спортни дейности основно в три  
вида спорт – футбол, хандбал и конен. В 10 от всичките 19 села  са създадени аматьорски 
футболни клубове. В селата Маноле и Калековец има дублиращи се футболни отбори – 
мъже и юноши. Хандбален отбор е създаден в с. Труд.  Представителен за общината е 
Обединен спортен клуб „Хеброс”. Посочените спортни дейности в сферата на футбола и 
на хандбала основно са с местно (селищно и общинско) значение.  

За издръжката на спортните клубове на общината се използват средства от 
общинския бюджет, които за последните 3 бюджетни години са в рамките на общо 55 - 
65 хил. лв.  Същите са предвидени за закупуване на спортни екипи, спортни пособия, за 
картотекиране, частично за храна и други строго определени разходи.  

В общината е изградена и съвременна спортна база за развитие на конен спорт. 
Конната база „Хан Аспарух” в  с. Войводиново е с надобщинско и областно значение. Тя 
разполага с конна база (обори, тренировъчен манеж, административна и др. помощни 
сгради), разположена върху терен общинска публична собственост с площ  33 670 м2.  До 
нея е разположено и спортно съоръжение хиподрум  (с покрити и открити трибуни с 
общ капацитет от 5000 зрителски места, съдийска кула, тренировъчни и състезателни 
манежи и др.). Хиподрумът заедно с прилежащите площи (паркинг и подстъпи към него) е 
разположен върху терен с обща площ  66 000 м2.    

Структурата на спорта обхваща основно футболни игрища, намиращи се в 
повечето от селата на общината. Само някои от игрищата разполагат със съблекални и 
трибуни (с. Маноле, с. Ясно поле, с. Труд и др.). Повечето от другите игрища  са само 
затревени терени. Общият размер на терените, върху които са разположени 
футболните игрища и спортните стадиони (без тези за конен спорт и хандбал) в 
община Марица, възлизат на 219,4 хил. м2.  Заедно със спортната база за конен спорт  
(без стопанската база – обори, хамбари и др.) общият размер на откритата спортна 
площ възлиза на около 280 000 м2. Отнесена към общия брой на населението на 
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общината в 2007 г. – 31 716 души, фактическата задоволеност на 1 човек с открита 
спортна площ възлиза на 8,8 м2. Това е под действащия в момента по Наредба № 7  
норматив за спортни площи в селата  – от 15 - 20 м2 на човек.  

Покритата спортна база в общината е недостатъчна. Тя е представена само от 
1 спортна зала  към училището в с. Бенковски  с 400 м2 площ. Има и  един плувен басейн  - 
в с. Рогош (с площ - 65 м2).     

 
 Култура 
 Съобразно характера и структурата на селищната мрежа в община Марица, 
основният тип обекти от инфраструктурата на културата е читалището. На 
територията на общината през 2008 г. функционират общо 16 читалища.  Като 
институционална структура в сферата на културата читалището е с дълги традиции в 
България. Като традиционни обекти за комплексни културни дейности и прояви днес в 
тях са съхранени библиотечната, кръжочната дейности и са организирани танцови и 
музикални школи. 
 Библиотечната дейност е масово застъпена в дейността на читалищата в 
община Марица. Статистическите данни показват, че в 16 читалища през 2007 г. са 
функционирали общо 22 читалищни библиотеки. Същите разполагат с библиотечен 
фонд от  143 161 тома, а общият брой на регистрираните читатели е 3 296 души. Към 
някои от основните училища има и малки училищни библиотеки, които се ползват 
основно от учениците. 
 Музейната дейност в община Марица е слабо развита. Тя е представена от 
няколко читалищни музейни сбирки, които са с подчертан местен (селищен)  характер. 
Същите не са познати за хората извън съответното населено място. 
Музикалните и други школи, както и кръжочната дейност са застъпени в различна 
степен в някои от читалищата. В читалището в с. Труд са организирани  мажоретен 
състав и духов оркестър. 
 Материалната база на културата  в общината  включва сграден  фонд изграждан 
преди повече от 25-30 години. Това са т.нар. комплексни културни и младежки  домове с 
различен капацитет – от около 220 м2 РЗП (с. Войводиново) до 999 м2 РЗП (с. Граф 
Игнатиево). С по-големи площи са обектите за  културни функции и в селата Рогош (730 
м2 РЗП), Трилистник (587 м2 РЗП) и др. Днес тази база се ползва основно от читалищата. 
В отделни случаи има променени функции на същата и част от площите в бившите 
културни домове се използват от кметствата и други ползватели. Сградният фонд на 
културните домове  и днес е един от акцентите в селищните архитектурни ансамбли.  
 Съобразно функционалното предназначение на читалищата като 
многофункционални обекти за културни дейности и прояви, повечето от културните 
(читалищните) сгради в селата от община Марица разполагат със салони с различен 
капацитет – от 100 до 400 места в залата.   
 Общият брой на местата в салоните на съществуващите 16  културни обекта в 
селата на община Марица към 2008 г. е 2 870.  По предназначение се използват салоните 
в 14 от тях, чийто общ капацитет е 2 700 места. Един от читалищните салони (със 110 
места) не се използва, а 1 от салоните е отдаден под наем. Читалищните салони се 
използват за различни обществени и културни мероприятия - селски тържества, 
театрални, художествени, ансамблови представления. До преди 10-15 години 
читалищните салони се използваха масово за  кинопрожекции,  но днес тази културна 
дейност  вече не се реализира в селските културни обекти. 
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 3.1.3. Производство 
 От икономическата характеристика се вижда, че водещ е отрасълът на леката 
промишленост с производството на стоки за бита, включително: бяла техника, 
електроуреди, парфюмерия, конфекция, мебели, пластмасови изделия, дограма, обувки, 
велосипеди, дърводелски изделия и др.; преработването на животинска продукция, 
включително: млекопреработка и транжиране на месо; преработването на 
селскостопанска продукция: тютюн, череши, ябълки и др.; производството на 
хранителни стоки, включително консерви, колбаси, хлебни и тестени изделия; предачна 
дейност и други малки производства. Другите отрасли като строителство и 
транспортни услуги, са сравнително слабо застъпени. Относително по-голям е делът на 
услугите, а по-малко на търговията, хотелиерството и ресторантьорството. 
 По-големи предприятия на леката промишленост са: „Либхер Хаусгерете Марица” 
в с. Бенковски и с. Радиново, с около 700 души персонал; „Bulsafel / Булсафел” /за 
производство на текстил/ в с. Скутаре, с около 500 души персонал; „Сокотаб” 
/преработка на тютюн/ в с. Бенковски, с около 160 души персонал; „Шнайдер Електрик” 
/производство на електроуреди/ в с. Бенковски, с около 40 души персонал; „Белла Сачи” 
/производство на храни/ в с. Бенковски, с около 40 души персонал; „Братя Къртеви” 
/производство на храни/ в с. Бенковски, с персонал около 60 души; „Владпласт” 
/производство на храни/ в с. Бенковски, с около 30 души персонал; „Агри България” 
/преработка на череши / в с. Радиново, с около 60 души персонал и около 400 души 
временно наети, както и други по-малки предприятия. 
 От основните икономически показатели се разбира, колко важна и силна е 
позицията на леката промишленост, спрямо другите отрасли. 
 

Относителен дял на стопанските субекти, по отрасли и години /в %/: 
 2001 2005 207 
• лека промишленост 13,9 17,3 17,8 
• строителство 1,7 2,7 3,2 
• услуги за бита и търговия 50,2 47,6 45,0 
• хотелиерство и ресторантьорство 17,2 11,0 10,8 
• транспортни и складови услуги 4,7 5,2 5,8 
• селско, горско и ловно стопанство 5,7 6,3 5,6 
   
 Относителен дял на заетите лица в съответната дейност, по отрасли и години 
/в %/: 
 2001 2005 207 
• лека промишленост 51,1 69,5 71,0 
• строителство - - - 
• услуги за бита и търговия 22,9 14,9 12,9 
• хотелиерство и ресторантьорство 6,5 3,3 2,6 
• транспортни и складови услуги 0,9 4,4 6,2 
• селско, горско и ловно стопанство 9,9 4,6 3,2 
 
 Относителен дял на наетите лица в съответната дейност, по отрасли и години 
/в %/: 
  2001 2005 207 
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• лека промишленост 65,1 76,2 75,4 
• строителство - - - 
• услуги за бита и търговия 15,3 10,7 10,0 
• хотелиерство и ресторантьорство 2,8 2,3 1,9 
• транспортни и складови услуги 0,9 4,4 6,2 
• селско, горско и ловно стопанство 9,9 4,6 3,2 
 
 Произведена продукция от дейностите в хиляди левове, по отрасли и години /в 
%/: 
   2001 2005 207 
• лека промишленост 85,0 88,7 89,5 
• строителство - 0,3 0,6 
• услуги за бита и търговия 3,5 2,7 3,0 
• хотелиерство и ресторантьорство 0,4 0,3 0,2 
• транспортни и складови услуги 1,3 4,0 3,5 
• селско, горско и ловно стопанство 8,7 3,4 2,3 
 

Приходи от дейностите, по отрасли и години, в хиляди левове /в %/: 
   2001 2005 207 
• лека промишленост 64,6 78,4 82,8 
• строителство - 0,3 0,6 
• услуги за бита и търговия 19,3 13,1 9,4 
• хотелиерство и ресторантьорство 0,7 0,4 0,6 
• транспортни и складови услуги 4,4 3,7 3,6 
• селско, горско и ловно стопанство 10,1 0,4 2,2 
 
 Нетни приходи от продажби на дейностите, в хиляди левове, по отрасли и години 
/в %/: 
   2001 2005 207 
• лека промишленост 61,4 78,8 83,1 
• строителство - 0,3 0,6 
• услуги за бита и търговия 21,6 13,2 9,5 
• хотелиерство и ресторантьорство 0,8 0,4 0,6 
• транспортни и складови услуги 4,9 3,7 3,5 
• селско, горско и ловно стопанство 10,3 3,4 1,9 
 
 Разходи за присъщите дейности, в хиляди левове, по отрасли и години /в %/: 
   2001 2005 207 
• лека промишленост 68,5 77,6 82,2 
• строителство - 0,3 0,6 
• услуги за бита и търговия 17,6 13,7 9,9 
• хотелиерство и ресторантьорство 0,6 0,5 0,6 
• транспортни и складови услуги 4,1 4,1 3,7 
• селско, горско и ловно стопанство 8,4 3,6 2,2 
 
 Печалба от дейностите, в хиляди левове, по отрасли и години /в %/: 
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   2001 2005 207 
• лека промишленост 34,3 81,3 84,3 
• строителство 2,7 0,7 0,9 
• услуги за бита и търговия 29,3 6,5 5,3 
• хотелиерство и ресторантьорство 2,8 1,4 0,5 
• транспортни и складови услуги 4,8 2,8 2,6 
• селско, горско и ловно стопанство 24,5 9,6 3,8 
 
 Разходи за възнаграждения на персонала, по отрасли и години /в %/: 
   2001 2005 207 
• лека промишленост 78,6 84,0 85,6 
• строителство - 0,5 0,7 
• услуги за бита и търговия 5,3 7,7 6,0 
• хотелиерство и ресторантьорство 0,9 1,0 0,7 
• транспортни и складови услуги 0,5 3,4 3,2 
• селско, горско и ловно стопанство 9,6 2,8 2,4 
 
 Дълготрайни материални, по отрасли и години /в %/: 
   2001 2005 207 
• лека промишленост 90,0 86,0 85,2 
• строителство - - 2,3 
• услуги за бита и търговия 3,0 4,7 4,1 
• хотелиерство и ресторантьорство - 0,1 0,3 
• ,транспортни и складови услуги 2,0 3,4 3,4 
• селско, горско и ловно стопанство 4,4 4,9 4,0 
 
 В резултат на активизираните производствени процеси в последните години, 
започнаха да се формират производствено-обслужващи структури, извън 
строителните граници на селата. Такива структури са: между селата Бенковски, 
Радиново, Царацово и Костиево; между Труд, Строево и Граф Игнатиево; между с. Труд и 
Пловдив; между с. Войводиново и Пловдив; между селата Скутаре и Рогош и при Маноле. 
Поради начина, по който става застрояването, се получава типична мозаечна, 
адитивно-фрактална структура на застрояването /фиг. 1, 2, 3, 4, 5/. Действията не са 
планирани предварително, в някаква обща цялост, а застрояването става в резултат 
на отделни индивидуални инициативи. Така се създава една пъстра картина , понякога 
прекалено пъстра. Всъщност една постмодерна урбанистична ситуация. Тези 
„спонтанни“ урбанистични прояви послужиха при функционално-пространственото 
планиране на отделните „пулсари” и села. 
 
 
 
 3.1.4. Функционално-пространствен анализ 
 Както се посочи вече, пространствено-географското разположение на отделните 
села е свързано още с праисторията на този ареал, но подробни сведения за това какви 
трансформации са ставали във времето, нямаме. Единствено разположението на 
могилите и техният брой – около 3 на кв. км., могат да ни послужат за ориентация. Във 
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всички случаи е ясно, че селищната структура се е формирала такава, каквато я виждаме 
и днес, в последните 200 години. 
 От данните за броя на населението от втората  четвърт на XX век се вижда, че 
то остава стабилно, като непрекъснато нараства до средата на 90 години. Това, че 
населението се запазва и нараства, позволява функционалната структура да се развие и 
обогати с нови публични дейности, които не са били характерни за предишното време – 
детски градини, културни домове, търговски и развлекателни дейности стадиони и 
игрища, както и градини в центъра на селото, а също и за потребностите на 
производството, и за някои комунални дейности. 
 Поради изцяло аграрния характер на ландшафта, селата са фактически „оазиси” – 
градини сред полето.  
 Структурата на селата се е развила адитивно, чрез непрекъснати добавяния на 
нови елементи и трансформации, които по необходимост възникват от това, което 
много добре личи от плановата им структура. Всички имат изграден център, а в някои 
случаи с малка градина, което показва навлизането на модерното градоустройство и на 
село. Наличието на църква акцентира централното пространство, като посочва и 
историческото начало на селото. 
 Застрояването, с оглед на функционалното предназначение показва, че то е 
рационално, съобразено с местните битови традиции. Най-голям относителен дял има 
жилищната функция – между 65 и 80 % от общата селищна територия, следват улиците 
и площадите с относителен дял между 15 и 23 % и след това в зависимост от 
специфичните условия са пространствата за обслужващи дейности, отдих и спорт, 
производство, комунално строителство и други /фиг. 1, 2, 3, 4 и 5/. 
 Селата са в по-голямата си част благоустроени. Естествено, в тази насока има 
много да се прави, но това е въпрос на бъдеще. Сградите са преобладаващо масивни и 
при едно осъвременяване видът на селата ще се промени коренно. Вече има първи 
лястовички в тази посока. Жилищните дворове са с размер около 1100 m2, което 
позволява да се развие жилищната и съпътстващите я вторични функции, както и да 
има достатъчно място за дворната градина. 
 Данните, свързани с този анализ, показват, че селата по начина, по който сега са 
изградени,  може да послужат като основание за новите урбанистични планирания. 
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3.2. КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА  
3.2.1. Автомобилен транспорт 
Географското разположение на община Марица в близост до град Пловдив ѝ 

предоставя предимството да бъде обслужвана от транспортна инфраструктура от 
най-висок клас. 

През територията на общината минават направленията на следните 
Общоевропейски транспортни коридори /ОЕТК/: 

• №8 Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна; 
• №4 Дрезден-Братислава-Будапеща-Арад-Букурещ-Костанца 
 /Крайова-София-Солун/ - Пловдив-Истанбул. 
Формирани са от автомагистрала „Тракия” и главна жп линия София-Пловдив-

Бургас и съответно първокласен път І-8 /АМ „Марица”/ и главна жп линия София-
Пловдив-Свиленград. 

 
3.2.1.1. Диагноза 
Съществуващо положение  
Пътна мрежа и структура 
Републиканска пътна мрежа 
Според действащата държавна класификация през територията на общината 

преминават следните републикански пътища: 
• Автомагистрала А-І /„Тракия”/: граница Сърбия-София-Пловдив-Свиленград-

граница Турция, с дължина 31,8 км. 
• Първокласен път І-8 /Е-80/: граница Сърбия-Калотина-Драгоман-оп София-

о.п.Ихтиман-Костенец-Белово-Пазарджик-Пловдив-Поповица-о.п.Хасково-Харманли-
Любимец-Свиленград-Капитан Андреево-граница Турция, с дължина 6,6 км. 

• Второкласен път ІІ-56: о.п. Шипка-Павел баня-Брезово-Раковски-п.в. „Пловдив-
изток”-п.в. „Рогош”-п.к. Асеновград, с дължина 11,9 км. 

• Второкласен път ІІ-64: Карлово-Баня-Долна махала-Труд-п.в. Труд-Пловдив, с 
дължина 11,4 км. 

• Третокласен път ІІІ-565: п.в. Рогош-Маноле-Оризово-Черна гора- /оп Чирпан-
Братя Даскалови/, с дължина 14,5 км. 

• Третокласен път ІІІ-606: /Пирдоп-Розино/-Копривщица-Стрелча-Кръстевич-
Красново-Беловица-Любен-Неделево-Голям чардак-Малък чардак-Строево- /Труд-Пловдив/, 
с дължина 9,5 км. 

• Третокласен път ІІІ-805: /Пазарджик-Пловдив/-п.в. Царацово-Бенковски-Воисил-
Съединение, с дължина 13,6 км. 

 
Общата дължина на пътищата от Републиканската мрежа в чертите на община 

Марица възлиза на 99,3 км, разпределени по класове както следва:  
• автомагистрали - 31,8 км; 
• първи клас - 6,60 км; 
• втори клас - 23,30 км; 
• трети клас - 37,60 км. 
При площ на общината от 342,657 км2 това дава плътност от 0,290 км/км2. Това 

е много над средното за страната 0,176 km/km2 и показва добрата транспортна 
обезпеченост на общината. 
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Автомагистрала „Тракия” е силен фактор за икономическото развитие и 
урбанизацията на общината. Чрез нея се осъществява бърз и удобен достъп както на 
продукция, така и на хора. Доказателство за това са вече оформените индустриални 
структури Бенковски-Радиново, Рогош-Скутаре, край пътищата Пловдив-Царацово, 
Пловдив-Труд, Пловдив-Войводиново.  

Трасето на магистралата дели условно територията на общината на две части: 
„северна” и „южна”, което затруднява вътрешните транспортни комуникации. В 
момента те се осъществяват от 10 пътни съоръжения – в т.ч. 5 възела. Два: „Север” и 
„Изток” са с пълни развръзки тип „Детелина”, а възлите „Запад” /тип „Диамант”/ и 
„Бенковски” и „Трилистник” /тип „Полудетелина”/ са с непълни ръзвръзки. Пресичания 
над магистралата на второ ниво, без развръзки, има на 5 места: при Радиново, при 
Царацово, при Желязно, при Манолско Конаре и при път ІІІ-565. 

Първокласният път І-8, който преминава в най-южната част на общината, е 
основна връзка на селата Костиево, Радиново и Царацово с град Пловдив, която доказа 
значението си за развитието на местната икономика. 

Второкласният път ІІ-56 осигурява връзките с автомагистрала „Тракия” и път І-8 
в посока север-юг. От значение е за селата Войводиново и Калековец. 

В същата посока е и второкласният път ІІ-64. Той дава връзка на общината както 
с Плодив, така също и с общините „Калояново” и „Карлово”. 

Третокласният път ІІІ-565 обслужва селата Скутаре, Рогош, Маноле и Манолско 
канаре и след изгражднето на „Завод за преработка на ТБО” – Шишманци ще е 
единствено трасе за отвеждащия транспорт. В проекта се предлага алтернативно 
трасе, което се отклонява от І-8 и преминава в обход от изток и селата Маноле и 
Манолско Конаре към с. Шишманци. 

Третокласният път ІІІ-606 обслужва село Строево, като проблеми има при 
железопътния прелез и преминаването му през селото. 

Третокласният път ІІІ-805 обслужва селата Костиево, Радиново, Царацово, 
Бенковски и Войсил. Функциите му са да преразпределя движението от АМ „Тракия”. 

Пътищата са изградени предимно с асфалтова настилка, като габаритите и 
профилите им са в рамките на норматива. 

От Ценралната лаборатория по пътища и мостове е изискана справка за 
натоварването на Републиканските пътища в рамките на община Марица. Тя включва 
общо 14 преброителни поста. Изготвена е и прогноза през около 5 години с краен срок 
2025 година. Натоварванията не са особено високи. Очакваното натоварване за крайния 
срок спрямо настоящия момент е, както следва: 

• автомагистрала „Тракия” – 92,7%; 
• Път І-8 – 65%; 
• Път ІІ-56 – 67%; 
• Път ІІ-64 – 55%; 
• Път ІІІ-565 – 65%; 
• Път ІІІ-606 – 65%;  
По третокласния път ІІІ-805 не се извършват преброявания. 
 
3.2.1.2. Общинска пътна мрежа 
По данни на община Марица, дължината на общинските пътища възлиза на 48,75 

км. Тяхната основна цел е осъществяването на къси и удобни връзки между селата на 
общината. Това важи особено за тези от тях, при които транспортният достъп се 
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осъществява само от общински пътища като Костиево, Трилистник, Крислово и Динк. 
/* Приложение 1: Списък на местните пътища на община „Марица”/ 

Габаритът на пътните платна е основно 6/8 метра, като малка част е 7/10 
метра. 

Дължина на пътната мрежа в община Марица Таблица №1 
 

Видове пътища 
Обща дължина 

/km/ 
% от общата мрежа 

1. Обща дължина на пътната мрежа 148,1 100% 
2. Републиканска пътна мрежа 99,3 67% 
2.1 Автомагистрала 31,8 21,5% 
2.2 Първокласни пътища 6,6 4,4% 
2.3 Второкласни пътища 23,4 15,8% 
2.4 Третокласни пътища 37,5 25,3% 

3. 
Общинска /четвъртокласна/ пътна 
мрежа 

48,75 33% 

Делът на републиканските пътища е 67%, което е значително над средния 
показател за страната 42,1%. 

 
3.2.1.3. Улична мрежа 
Уличната мрежа не е обект на настоящия проект. В деветнадесетте села на 

общината дължината ѝ възлиза на 365 km. 
 
3.2.2. Прогноза 
Въпреки че плътността на пътната мрежа е далеч над средните стойности за 

страната, определено може да се каже, че оптималният вариант не е достигнат. 
Повечето пътища преминават през населените места. Възстановената частна 
собственост върху земеделските земи и неосъзнаването на необходимостта от 
провеждане на Закона за комасацията затрудняват изпълнението на общинските 
планирани мерки по усъвършенстването ѝ. Същите затруднения се срещат и при 
решаване на конфликтните точки при пресичане с жп линии, земеделски пътища, 
линейни и водни обекти и съоръжения, с оглед доразвитие и изграждане на нови 
транспортни връзки. Създаването на модерна пътна и улична мрежа в Устройствения 
план ще осигури по-къси и комфортни връзки на общината със съседните райони, ще 
поощри развитието на нови дейности и ще подобри екологията. Освен проектиране и 
изграждане на нови пътища трябва да се обърне внимание на реконструкцията и 
модернизацията на съществуващата мрежа, което изисква отделянето на повече 
средства. 

Проектни предложения: 
А. Републиканска пътна мрежа: 
• кръстовището на път ІІ-64 и ІІІ-606 да се замени с пътен възел тип „тромпет” 

предвид очакваното застрояване на прилежащите територии. С бъдещия възел ще 
отпадне и съществуващият жп прелез; 

• на път ІІ-64, северно от село Граф Игнатиево, предлагаме пътен възел тип 
„тромпет”, водещ към летището. Наличието му би облекчило транспортния достъп; 

• пресичането на автомагистралата с път ІІІ-565 да се доразвие като пътен 
възел „полудетелина”; 

• пътният възел при път ІІІ-805 и общински път PDV 1154 да се допълни с още 
един клон и да стане 3/4 „детелина”. Това е залегнало в задание за ПУП на зона „Марица 
Запад”; 
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• предвижда се обходно трасе на път ІІІ-565 извън село Маноле в северна посока и 
извън село Манолско Конаре в югоизточна посока. Дължината на отсечката е около 5 km; 

• предвижда се обходно трасе на път ІІІ-805 извън село Бенковски в 
североизточна посока. Дължината на участъка е 2,80 km; 

 
Б. Общинска пътна мрежа: 
Новите трасета са с дължина 43,7 км, както следва: 
• съгласно задание за ПУП „Марица-Запад” – 19,6 km; 
• северно от село Бенковски, с дължина 0,7 km; 
• отсечка Бенковски – Строево, с дължина 3,1 km; 
• Царацово към Строево, с дължина 1,6 km; 
• Царацово към Труд 2,6 km; 
• отсечка Труд-Крислово, с дължина 4,2 km с режим в зоната на резервата; 
• обходно трасе на село Войводиново в южна посока до път ІІ-56,  
с дължина 3 km; 
• северно от село Скутаре до магистралата, с дължина 2,1 km; 
• северно от автомагистралата през път ІІ-56, с дължина 6,2 km; 
• за летище Граф Игнатиево, с дължина 0,6 km. 
 
Всички трасета са отразени в основния чертеж в М 1:25000 и в Транспортната 

схема в М1:50 000. Приложение табл. 1: Схема комуникации. 
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№ 
по 

ред 

 
Досе 

гашен 
вид на 
пътя 

 
Досегаш
ен № на 

пътя 

 
Предложен № 

на пътя 

 
Наименование на 

пътя   

 
Дължи 

на 
 

km 

 
от km 
до km 

 
габари

т 
настил

ка 
m 

 
габарит 
пътно 
платно 

m 

 
водо 

стоци 
бр. 

 
Мос 

тове 
(надле 

зи) 
бр. 

 
Под 

порни 
стени 

m 

 
жп 

прелези 
 

бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 IV 56048 PDV1150 /II-56, Раковски-

Пловдив/ 
Калековец – 
Крислово / 
PDV1152 

2,50
0 

0,000 
2,500 

6 8 1 1 - 0 

2 IV 64033, 
56054(1) 

PDV1152 /II-64/ Граф 
Игнатиево-Динк-
Крислово-Желязно-
Войводиново/ 
PDV1191 

14,9
00 

0,000 
14,900 

6 8 8 5 - 0 

3 IV 80043 PDV1153 /I-8, Пазарджик-
Пловдив/ - 
Костиево-
Радиново-жп гара 
Бенковски-
Бенковски /III-805/ 

7,80
0 

0,000 
7,800 

6 8 7 2 - 1 

4 IV 80045(1) PDV1154 /III-805, п.к. I-8 – 
Бенковски/ - 
граница 
общ.(Марица-
Пловдив) -Пловдив 

2,18
3 

0,000 
2,183 

6 8 2 - - 0 

5 IV 80049 PDV1156 /PDV1154, 
Бенковски-
Пловдив/ - 
Царацово 

1,25
0 

0,000 
1,250 

6 8 2 1 - 1 

6 IV 80505 PDV1159 /III-565, Пловдив-
Маноле/ Рогош - 
Трилистник 

3,25
0 

0,000 
3,250 

6 8 2 1 - 1 

7 IV 80509(1) PDV1160 /III-565, Mаноле-
Белозем/ 
Манолско Конаре-
Ясно поле 

3,10
0 

0,000 
3,100 

6 8 2 1 - 0 

8 III 565 PDV1161 /II-56/ п.в.Рогош – 
граница 
общ.(Марица-
Пловдив) - 
Пловдив 

0,80
0 

0,000 
0,800 

6 9 - - - 0 

9 II 56 PDV1191 /I-8/ Пловдив – 
граница 
общ.(Пловдив-
Марица) – 
Войводиново - /II-
56/ 

5,56
6 

2,368 
7,934 

7 10 1 - - 1 

10 IV 80047 PDV2155 /PDV1154, 
Бенковски-
Пловдив/ - жп 
спирка Царацово 

0,75
0 

0,000 
0,750 

6 8 - - - 0 

11 IV 80051 PDV2157 /III-805, Бенковски-
Съединение/ 
Войсил-жп гара 
Бенковски / 
PDV1153 

2,35
0 

0,000 
2,350 

6 8 1 - - 0 

12 IV 80503(1) PDV2158 /PDV1159, Рогош-
Трилистник/ - жп 
гара Скутаре-
Скутаре 

1,40
0 

0,000 
1,400 

6 8 1 - - 0 

13   Няма номер “Път 
Индустриална 
зона Радиново” 

2.2  7 10 2 - - 0 

14   PDV1160 сЯсно поле- 
гр.Раковски 

0.7  7 10 1 - - 0 

     48.7
49 

       

Списък на общинските пътища на община „Марица”             Таблица 1 
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3.2.2. Железопътен транспорт 
3.2.2.1. Състояние на железопътната инфраструктура и структура в oбщина 

Марица 
Железопътната инфраструктура и структура е комплекс от териториално 

разположени и функционално свързани помежду си обекти на железопътния транспорт. 
Сегашното й състояние е резултат от историческото развитие на жп мрежата и 
нейните съоръжения за обслужване на транзитния и местния трафик.  

Жп инфраструктурата и структура на oбщина Марица включва следните 
подобекти:  

• Жп линии; 
•  Жп гари. 
3.2.2.1.1. Жп линии 
През oбщина Марица преминават жп линиите Пловдив - Бургас (№ 8), Пловдив - 

Филипово - Карлово  (№ 82), Филипово - Панагюрище  (№ 81), Филипово - Скутаре. 
  Жп линия Пловдив – Бургас (№ 8)  

В структурно отношение тази жп линия започва от разделен пост – кръстовище. 
В рамките на общината са включени междугарие Тракия-Скутаре, гара Скутаре, 
междугарие Скутаре-Маноле, гара Маноле и междугарие Маноле-Белозем. Жп линията е 
двойна и електрифицирана до гара Скутаре, включително гара Белозем, и единична 
електрифицирана след гара Скутаре. Горното строене е тип 49 kg/m на 
стоманобетонови траверси. Проектната скорост е от 80 до 130 km/h.  

Разглежданото трасе се явява част от Трансевропейски коридор № 8. 
 Жп линия Пловдив - Филипово - Карлово (№ 82)  

Жп линията е единична и електрифицирана. Разстоянието от гара Филипово до 
гара Труд е 7,7 km, а от Труд до Граф Игнатиево – 6 km. Горното строене е тип 49 kg/m 
на бетонови и дървени траверси.  
 Жп линия Филипово - Панагюрище  (№ 81)  

Излиза от гара Филипово от гърловина страна Стара Загора паралелно на линията 
за Карлово. Следващата най-близка гара е Съединение, отстояща на 21 километра. Жп 
линията е единична и не е електрифицирана. Горното строене е тип 49 kg/m на 
стоманобетонови траверси. Този участък на жп мрежата не е електрифициран. Освен 
това трасето на линията е в много лошо състояние, поради което допустимите 
скорости на движение са ниски, а времепътуването е голямо. Времепътуването от 
Бенковски до Пловдив е 45 min, като до гара Филипово се пътува 35 min. 
 Жп линия Филипово - Скутаре  

Тази жп линия е единична и електрифицирана. Междугарието е с дължина 10 km. 
3.2.2.1.2. Жп гари  
По жп линията Пловдив – Бургас (№ 8)  
Гарите Скутаре и Маноле са разположени на жп линията Пловдив - Бургас. В гара 

Скутаре влизат двойната жп линия от Пловдив и единичната жп линия от Филипово. 
Излиза единична жп линия за Маноле и Бургас. Гарата е преустроена за двойна жп линия. 
Предстоящото удвояване на жп линията Скутаре - Маноле - Белозем няма да наложи 
преустройства на коловози и стрелки в гара Скутаре.  

Гара Маноле е с един главен коловоз и приемно-отправни успоредни коловози от 
двете страни. Не е преустроена за двойна жп линия. 
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 По жп линията Пловдив - Филипово - Карлово (№ 82)  
Гарите Труд и Граф Игнатиево са на единичната жп линия Пловдив - Филипово - 

Карлово. И двете гари имат по 4 двустранно свързани коловоза, и при двете гари от 
Четвърти коловоз в гърловината страна Пловдив излиза индустриален жп клон. 

По жп линията Филипово - Панагюрище  (№ 81)  
В община Марица на жп линията Филипово - Панагюрище няма жп гари. В близост 

до село Царацово е била открита спирка с перон за качване и слизане на пътници. В 
момента не се ползва.  

До село Бенковски е разположена спирка Бенковски. Освен перон за обслужване на 
пътници е построен втори двустранно свързан коловоз, който служи за маневра по 
подаване и изваждане на вагони към жп клон с разтоварище за нефтопродукти. 

3.2.2.2. Състояние на трафика на железопътния транспорт  в жп възел Пловдив 
Територията на община Марица тангира северно към железопътен възел 

Пловдив. Освен това през територията на общината преминават и следните линии от 
железопътната мрежа на страната: 

Линия No 8 – свързва Пловдив с Бургас. Линията е електрифицирана и частично е 
удвоена; 

Отклонение No 81 – свързва гара Филипово с Панагюрище. Линията е единична и 
не е електрифицирана; 

Отклонение No 82 – свързва гара Филипово с Карлово. Линията е единична и е 
електрифицирана. 

Схемата на възела е показан на фиг. 1.1. 
Жп възел Пловдив заема стратегическо място в транспортната схема на Р. 

България. През него преминават 3 от общо 10 трансевропейски транспортни коридора. 
Това са коридори 4, 8 и 10. Наред с тях, жп възел Пловдив се използва и от трасетата по 
направление на коридорите на TRACECA, които свързват Адриатика с Каспийско море. 

От проучване в региона се установи, че в жп възел Пловдив след 2005 г. е 
започнала дейността на нови 2 жп клона. Те са на „Шел” и на завода за хладилници 
„Либхер”. И на двете места се използва железопътен транспорт за превоз на суровини, 
резервни части и готова продукция. 

Маневрената дейност, с която се обслужват новите два клона, се извършва от 
гара Филипово. Графиците на маневрата са 3 пъти седмично. 

Особен интерес представлява транспортната технология на завода за 
хладилници „Либхер”. Складовите площи на предприятието са с капацитет за не повече 
от 48 часа. Снабдяването с резервни части, както и извозването на готовата продукция 
се осъществява с железопътен транспорт. На територията на завода е изградено 
коловозно развитие, в което се движат вагоните с части и готови изделия. Тези 
коловози нямат директна жп връзка с жп мрежата на страната. Доставките се возят 
между обслужващата гара (на 81-во жп отклонение Филипово-Панагюрище) и коловозите 
на завода със специализирани автомобилни платформи за превоз на вагони! Това е 
технологията Straβenroller (Culenmeyer). При нея вагоните се превозват между два жп 
пункта, между които няма изградена жп линия с помощта на специализирани 
автомобилни платформи. 

Тук обръщаме специално внимание на този факт, тъй като западните 
инвеститори държат сметка освен за себестойността на превоза (доказано по-ниска 
при железопътния транспорт) и на екологичния вид транспорт. Тук предимството на 
железопътния пред автомобилния вид транспорт е известно.  
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От общо 19 села за 11 жп транспортът може да играе голяма роля, защото те са 
в близост до железопътен пункт, който да ги обслужва. Това са: 

• Радиново, Бенковски, Войсил – с център Кадиево; 
• Труд, Строево – с център Труд; 
• Крислово, Войводиново, Желязно – с център Войводиново; 
• Скутаре, Трилистник, Рогош – с център Скутаре. 
В случай че жп транспортът предложи приемливи времепътувания за жителите 

на населените места до гравитационния център (какъвто без съмнение е гр. Пловдив), 
където условията за работа и обучение са по-добри и с по-добра перспектива, но 
условията за обитаване в селата са по-добри от тези в гр. Пловдив, те ще обитават в 
селата, а ще работят и ще се учат в Пловдив. Това ще е добро решение на много 
проблеми на бита и на транспортното обслужване на гражданите от общини Пловдив и 
Марица. 

В настоящия момент времепътуването между посочените центрове и гара 
Пловдив е: 

• Кадиево - Пловдив – 15 min; 
• Труд - Пловдив – 17 min; 
• Труд - Филипово – 7 min; 
• Скутаре - Пловдив – 17 min – през гара Тракия; 
• Скутаре - Пловдив – 19 min – през гара Филипово; 
• Скутаре - Филипово – 9 min; 

• Скутаре - Тракия – 7 min. 

3.2.2.3. Проекти, засягащи развитието на жп възел Пловдив 
Ако България срочно не предприеме мерки, за да модернизира жп 

инфраструктурата и структурата си, така че тя да съответства на изискванията за 
оперативна съвместимост, ще се достигне до отклоняване на трафика от жп мрежата 
ни и тя ще бъде заобиколена. Този отрицателен ефект ще се мултиплицира в един по-
късен етап и ще доведе до намаляване и на автомобилния трафик през страната 
(преориентация на клиентите на транспортни услуги; изискванията на ЕС за 
екологичност и икономичност на превозите; др. причини). 

Целесъобразността на мероприятията за подобряване на технико-
експлоатационните параметри ще бъде факт само при цялостна реализация на 
реконструкцията, а не в една отделна отсечка от мрежата! За да стане това, е нужно 
да се реализират следните проекти, които пряко засягат развитието на железопътен 
възел Пловдив: 

Жп линия Пловдив - Свиленград (тук се включва и направлението за Асеновград) 
Такъв проект вече е разработен и започна неговата реализация (ще отбележим, 

че реализацията му закъсня с 3 години), като на първи етап се изгради участъкът от 
Пловдив до Първомай. Потенциалът на тази релация (Свиленград - Пловдив) е голям. 
Прогнозата (потенциалът) е, че след изграждане на трасето по него ще преминават 
транзитно през България 80 - 100 товарни влака. Естествено за да стане това, е нужно 
да се реализира и проектът описан в т. 3. При изграждане на трасе за скорости 160 - 200 
км/ч може да се очаква и значителен ръст в транзитния пътнически трафик през 
страната от (за) Турция към (от) средна и западна Европа. Този трафик може да се 
прогнозира на допълнителни 5 - 10 чифта международни пътнически влака. 
Следователно могат да се прогнозират допълнителни транзитни товарни и 
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пътнически влакове в размер на около 80 чифта дневно (включително Асеновградското 
направление). Това може да стане реалност единствено при предоставяне на 
съвременни условия за превоз – високи скорости на движение, надеждност на превоза, 
безопасност при движението на влаковете. Още веднъж обръщаме внимание, че това са 
потенциални възможности за трафик, а не прогнози. 

Жп линия Пловдив - Бургас 
Тази линия е елемент от VIII трансевропейски коридор. Развитието на тази линия 

е важно за България, защото тя ще позволи да се реализира капацитетът на 
пристанище Бургас, което се реконструира в момента от японски фирми. 

Наред с това жп линията Пловдив – Бургас е елемент от транспортния коридор 
Европа - Кавказ - Азия (TRACECA). Този коридор също има своя потенциал. Макар че в 
настоящия момент за него е по-трудно да се цитират някакви конкретни цифри като 
трафикови прогнози, може да се очаква, че потенциалът се оценява на около 30 - 40 
чифта влакове в денонощие. 

Жп линия София - Пловдив 
Жп линията в момента е двойна и електрифицирана. Тези мероприятия се 

осъществиха в периода до 1984 г. За съжаление трасето на линията като технически 
параметри не съответства на европейските изисквания за оперативна съвместимост. 
Трасето е с наклони 25 ‰, а радиусите на хоризонталните криви са за скорости 70 km/h. 

При реализация на проектите с нужните параметри за оперативна 
съвместимост с жп мрежите на Европейските жп администрации, трафика между 
София и Пловдив може да достигне до около 140 – 150 товарни и пътнически влака в 
денонощие. 

Връзка между северна и южна България с тунел между Троян и Кърнаре (линия 
Левски - Троян - Кърнаре - Карлово - Пловдив – Смолян) 

Това е една стара идея, но вероятността за нейната реализация е малка. 
Независимо от това, трябва да се предостави възможност за нейната реализация в 
един по-късен период, особено като се отчете и фактът, че това е алтернатива в 
дългосрочен план за връзка с мрежата на железниците на Гърция. Трасето на линията 
след Пловдив в южно направление минава през южната индустриална зона (Пловдив - 
р.п.Кръстовище - КЦМ - Долни воден - Горни воден - Смолян). 

Перспективи за развитие на индустриалните клонове и индустриалните зони в 
град Пловдив 

Тук ще обърнем внимание върху някои фактори, които ще окажат благоприятно 
влияние върху развитието на индустрията на града, а следователно и на 
индустриалната клонова мрежа. Тези фактори са следните: 

• Преструктурирането на икономиката ще доведе до нови концепции за нейното 
развитие. Едни производства ще отпаднат за сметка на други. Тези процеси са 
динамични и поради това дори в момента да се проведе изследване на обемите и 
структурата на товарите в клоновете, тя няма да е представителна и на нейна 
основа трудно биха могли да се вземат отговорни управленски решения. 
Независимо от това за следващия етап на проектиране е нужно да се направят 
интервюта в отделните предприятия на промишлените зони; 

• Появата на нови превозвачи може да доведе до необходимостта от увеличаване 
на мощностите на маневрените устройства в гарите. Това е малко вероятно, но 
независимо от това, на този етап, когато още не се знаят взаимоотношенията 
между БДЖ и новите превозвачи, трябва да се даде възможност за по-голям брой 
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коловози във влакообразуващите гари на възела. Най-вероятно обаче 
взаимоотношенията ще бъдат регламентирани в ТРА или чрез обособени 
маневрени райони, или чрез поделяне по време на маневрените устройства. 
Досегашният опит във възел Пловдив показва, че новите западни инвеститори 

изграждайки своите предприятия, се стремят да обезпечат възможност чрез жп 
транспорт да докарват суровини, модули и агрегати. Извозването на готовата 
продукция също да се осъществява чрез жп транспорт. Типичен пример в това 
отношение е новоизградения завод за хладилници „Либхер”, в който е изградена 
системата Straenroller (Culenmeyer). При нея жп вагоните се возят до завода със 
специализирани автомобилни платформи. Такъв е подходът и на друг западен 
инвеститор – „Шел”. 

В заключение ще отбележим, че е необходимо да се запазят терените за нуждите 
на железниците в участъка гара Филипово - гара Панагюрище, макар че в настоящия 
момент то не се използва по цялата дължина на жп линията. 

 
3.2.2.4. Тенденции на железопътната инфраструктура в община марица  
Технически мероприятия и възможности за перспективното развитие на 

железопътната инфраструктура.  
Отчитайки съображенията, изводите и оценките за прогнозни трафици и 

теренните дадености, предлагаме в Общия устройствен план на община Марица да се 
предвидят следните перспективи за развитието на жп инфраструктурата:  

Жп линия Пловдив - Бургас  
През 2009 година започна проучване и проектиране за удвояване на VIII-ма жп линия 

Пловдив – Бургас. С този проект ще се реши за каква скорост ще се проектира двойната 
жп линия: за 130 km/h или за 160 km/h.  

Ще се удвои жп линията от гара Скутаре до гара Маноле, ще се преустрои жп гара 
Маноле за двойна жп линия, и ще се удвои жп линията в междугарието Маноле - Белозем. 
Удвояването ще се извърши по проект за нова жп линия.  

Възможни са два основни варианта. При вариант с преминаване през 
съществуващата гара Маноле, за осигуряване на достатъчно дълга права за гарова 
платформа – около 1400 m, ще се наложи изместване на шосето за с. Маноле, и  
построяване на нов мост над р. Стряма.  

Ще трябва да се построят удобни пътни и улични пресичания на различни нива – с 
подлези или надлези. За пешеходци и пътници ще се построят тунелни преминавания 
под или пешеходни пасарелки над жп линията. Възможно е засягане на незастроени или 
застроени частни или общински имоти, което допълнително ще оскъпи обекта.  

При вариант със заобикаляне на селото от юг и нова жп гара Маноле се избягват 
изместване на шосето, нов мост, улични пресичания, допълнителни отчуждения, шумът 
от преминаващите влакове и др. Ще се намали броят на хоризонталните криви на 
новата жп линия, а радиусите могат да се увеличат.  

Жп линия (Пловдив) - Филипово - Карлово (№ 82)  
Необходимост от подобряване показателите на трасето и евентуално 

удвояване на жп линията (Пловдив) - Филипово - Карлово може да възникне само ако се 
пристъпи към изграждане на Четвърто пресичане на Балкана и връзка с гръцко 
пристанище. Това ще включва жп линия Троян - Хр. Даново с тунел под Стара планина, 
нова жп линия Пловдив - Смолян с продължение до Бяло море, нова жп линия по стената 
на Хидровъзел Белене - Чоара за връзка с Румънската жп мрежа.  
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Съгласно разчетите за влаковото движение не се очаква в обозримо бъдеще да се 
наложи увеличаване на пропускателната възможност на тази жп линия. Затова не се 
предвиждат близки мероприятия – увеличаване радиуси на хоризонтални криви, 
удвояване и др.  

Жп линия Филипово - Скутаре  
Съществуващата линия е единична. Необходимо е да се резервира терен от 

южната й страна за още два коловоза. Единият от тях ще продължава до г. Скутаре 
като удвояване на съществуващия коловоз. Третият коловоз е за гара Тракия.  

Жп линия Филипово - Тракия  
От гара Филипово в посока Скутаре като трети коловоз върви жп линията, която 

с дясна крива ще се доближи като успореден трети северен коловоз до жп линията  
Скутаре - Тракия. Тази нова жп линия Филипово - Скутаре е елемент от бъдеща 
околовръстна жп линия за пътническо движение.  

Ж линия Филипово - Панагюрище  (№ 81)  
По съществуващата жп линия Филипово – Панагюрище в очертанията на Община 

Тракия не се предвижда удвояване или изместване на трасето за увеличаване на 
радиусите на кривите и оттам – увеличаване на скоростта.  

В много ранен етап на проучване са известни на екипа Индустриални жп клонове в 
община Марица, но по различни причини не са приети варианти за следваща фаза. В 
бъдеще се очакват нови проучвания. Поради това в ОУП на общината не показваме нови 
клонове. 

2.2.2.4. Изводи  
От изложеното дотук могат да се направят следните изводи: 
Жп възел Пловдив заема стратегическо местоположение в транспортната схема 

на страната. 
Липсата на сериозна транспортна политика и стратегия на държавата, ниските 

инвестиции за жп транспорта в периода след 1990 г, недостатъчните маркетингови 
проучвания са довели в рамките само на 3 - 4 години спад на пътници от порядъка на 20 - 
30 %. Това е валидно до 2001 г. 

Анализ на цялостната дейност за превозите в жп мрежа (данните са на 
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”) показва, че след 2002 г. се 
наблюдава тенденция за ръст в превозите: 

• 4,4 % ръст на превозените пътници за 2003 г. спрямо 2002; 
• 8,8 % ръст на превозените пътници за 2004 г. спрямо 2003. 
Аналогична тенденция има и при товарните превози. Средно около 5 % ръст.  
Наличната структура е с лоши параметри. Поради това железопътната мрежа 

на страната ни не е предпочитана релация.  
Европейската общност може да подкрепи финансово усилията на страните-

членки по проекти от общ интерес, идентифицирани въз основа на насоките, и в 
частност чрез анализи на изпълнимостта на проектите, кредитни гаранции или лихвени 
субсидии. Общността може да участва във финансирането на конкретни проекти със 
средства от т. нар. Кохезионен фонд.  

Потенциалът за превоз на товари и пътници е голям. Този потенциал ще се 
реализира единствено ако се предостави железопътна инфраструктура и структура, 
отговаряща на изискванията за оперативна съвместимост с железопътните мрежа на 
територията на Европа. 
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С оглед на загубените пазарни позиции за превоз, след изграждане на 
инфраструктура и структура, удовлетворяваща изискванията на AGTC, е необходимо да 
се извършат редица мероприятия – маркетингови проучвания и анализи, целесъобразно 
тарифиране, реклама и др. 

От анализа на потенциала за трафик и необходимите капацитетни възможности 
на трасетата се вижда, че в обхвата на жп възел Пловдив трябва да се резервират 
терени с възможност за осигуряване на следния брой линии (съществуващи и нови): 

• Пловдив - София – 3 коловоза; 
• Пловдив - Филипово – 2 +1 коловоза; 
• Филипово - Скутаре – 2 +1 коловоза; 
• Пловдив - р.п. Кръстовище– 4+1 коловоза;  
• (Р.п. Кръстовище) - Тракия - Скутаре – 2 +1 коловоза; 
• Р.п. Кръстовище - Крумово – 2 коловоза. 
Означението (+1) важи при отчитане на градската железница 
За нуждите на градска железница трябва да се изгради и нова жп връзка между 

гара Тракия и гара Филипово. За целта трябва да се отредят терени. 
Връзката между гара Тракия и гара Филипово препоръчваме да стане по 

самостоятелен коловоз, а не със стрелка на открит път (СОП).  
За нуждите на градската железница да се изгради самостоятелно трасе, което е 

позиционирано вътрешно на въображаемия жп пръстен.  
Целесъобразното развитие на жп възел Пловдив ще позволи да се реализират 

крайградски превози до развиващите се градчета сателити на Пловдив, отстоящи от 
града на 10 - 15 km. В тях хората ще живеят (поради по-добрите условия), а ще се учат и 
ще работят в Пловдив, тъй като той ще предлага по-добро ниво на образование и по-
добри условия на труд. Времепътуването до централната част на Пловдив от тези 
населени места и в момента е под 20 min. Приложение: Схема комуникации. 
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3.3. КОМУНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
3.3.1. Водоснабдяване 
Съществуващо положение 

Водоснабдителната система в община Марица е изграждана в периода 1960-
1970г., като характерът на терена е определил и начина на водоснабдяване –
посредством сондажни кладенци и помпени станции. 

 Основните водоснабдителни групи са: 
• Бенковски, Войсил, Радиново с вододайна зона край Бенковски; 
• Труд, Строево с вододайна зона между двете села; 
• Войводиново, Желязно с вододайна зона край Войводиново; 
• Калековец, Крислово, Динк с вододайна зона край Крислово; 
• Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле с вододайна зона между Маноле и  
Манолско Конаре; 
• Рогош, Трилистник, Скутаре с вододайна зона край Рогош. 
Селата Костиево, Граф Игнатиево и Царацово са със самостоятелно 

водоснабдяване. 
Изградени са 9 броя помпени станции /ПС/: 
• ПС Труд, Строево; 
• ПС Граф Игнатиево; 
• ПС Костиево; 
• ПС Бенковски, Войсил, Радиново; 
• ПС Царацово; 
• ПС Войводиново, Желязно; 
• ПС Калековец, Крислово, Динк; 
• ПС Маноле, Манолско Конаре, Ясно поле; 
• ПС Рогош, Трилистник, Скутаре, показани на схемата. 
Вътрешната водопреносна мрежа е с дължина 300 km, а външната - с дължина 19 

km, изградени  предимно от етернитови тръби и в малки участъци - от чугунени. 
Необходими водни количества 
      Водните количества, необходими за задоволяване на нуждите от питейни води на 

населените места от община Марица са определени в табличен вид (табл. №1) 
       Изчисленията са направени за четири етапа: за настоящата 2009 година и за 

първи, втори и трети етап на нарастване на населението, предвидени в прогнозата на 
Общия устройствен план. 

       Водоснабдителната норма, коефициентът на денонощна неравномерност Кдн и 
загубите на вода са приети в съответствие с Наредба №2/22.03.2005г. за „Проектиране, 
изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи” и разработката 
„Техническа помощ по подготовка на проекти във водния сектор група Б – В.Търново, 
Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич, Ямбол ЕА1201878/D/SV/BG Генерален план на 
Пловдив” – 2009 година. 

       Поради липса на данни за домашните животни и промишлените предприятия на 
територията на община Марица водните количества за нуждите на населението са 
завишени с 30%. Това е направено по аналогия на изчислените  в проекта за обект 
„Водоснабдяване на Пловдив от каскада „Въча”/ 2009 г. водни количества за 
селскостопански животни и промишленост в община Пловдив и община Родопи. 
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      Водните количества, необходими за задоволяване на нуждите на населените 
места от община Марица за съответните етапи на развитие, са: 

- 2009г.    - 10706 м3/дн = 124 л/с; 
- I етап    -  15972 м3/дн = 185 л/с; 
- II етап   -  19003 м3/дн = 220 л/с; 
- III етап  -  23236 м3/дн = 269 л/с. 

             За покриване на тези нужди, освен от посочените по-горе водоизточници, 
разположени на територията на общината, вода се взема и от водоснабдителната 
система на гр. Пловдив. 

             В проекта „Водоснабдяване на Пловдив от каскада „Въча” се предвижда след 
изграждане на обекта от водоснабдителната система на Пловдив към община Марица 
да се подава водно количество Q = 186 л/с. 

Прогнозно развитие 
            Изработеният общ баланс на водите ще спомогне за оптимизиране на 
водоснабдителната система на общината. 
            Необходимо е да се проектират и изграждат нови водонапорни и регулиращи 
резервоари, да се реконструират помпените станции и се оптимизира тяхната работа. 

            Задължителна е подмяната на съществуващата водопроводна мрежа от 
етернитови тръби с тръби от ПЕВП или от други съвременни материали. 

Устройствени изисквания 
За всички водоизточници има фиксирани и утвърдени санитарно охранителни 

зони - пояс А. Не за всички са изготвени проекти за СОЗ - пояси В и С, които 
регламентират издаването  на разрешителни за различни производствени дейности в 
близост до водоизточниците. Приложение: Схема водоснабдяване и канализация. 
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Потребление на питейна вода за населените места в Община Марица 

Таблица 1 

№ 
Населено Население 

място 
2009г. 

Прогноза 
  I атап II атап III атап 

1 Бенковски 1273 2400 3000 3500 
2 Войводиново 1846 2500 2700 3200 
3 Воисил 1027 1600 2300 2500 
4 Граф Игнатиево 1819 2800 3400 4100 
5 Динк 759 1000 1200 1500 
6 Желясно 418 400 550 600 
7 Калековец 2610 7500 8800 10700 
8 Костиево 1716 2500 3100 4600 
9 Крислово 596 1100 1400 1700 

10 Маноле 2944 3300 3900 4600 
11 Манолско Конаре 686 1100 1400 1600 
12 Радиново 649 1900 2500 3000 
13 Рогош 3055 3700 3800 4500 
14 Скутаре 2299 2300 3300 5200 
15 Строево 1666 2500 3000 3500 
16 Трилистник 795 900 1000 1200 
17 Труд 3627 4300 4500 5200 
18 Царацово 2124 2900 3300 3800 
19 Ясно поле 609 800 1000 1200 

Общо за община Марица 30518 45500 54150 66200 

 
  Водосн. Qср. дн. (м^3/д) Нормативни загуби 

№ Населено норма 
2009 

I II III Qзаг. = 20% от Qср. дн. (м^3/д) 
 място л./ж./д. етап етап етап 2009 I атап II атап III атап 

1 Бенковски 160 203,68 384,0 480,0 560,0 40,74 76,80 96,00 112,00 
2 Войводиново 160 295,36 400,0 432,0 512,0 59,07 80,00 86,40 102,40 
3 Воисил 160 164,32 256,0 368,0 400,0 32,86 51,20 73,60 80,00 
4 Граф Игнатиево 160 291,04 448,0 544,0 656,0 58,21 89,60 108,80 131,20 
5 Динк 150 113,85 150,0 180,0 225,0 22,77 30,00 36,00 45,00 
6 Желясно 150 62,70 60,0 82,5 90,0 12,54 12,00 16,50 18,00 
7 Калековец 160 417,60 1200,0 1408,0 1712,0 83,52 240,00 281,60 342,40 
8 Костиево 160 274,56 400,0 496,0 736,0 54,91 80,00 99,20 147,20 
9 Крислово 150 89,40 165,0 210,0 255,0 17,88 33,00 42,00 51,00 

10 Маноле 160 471,04 528,0 624,0 736,0 94,21 105,60 124,80 147,20 
11 Манолско Конаре 150 102,90 165,0 210,0 240,0 20,58 33,00 42,00 48,00 
12 Радиново 160 103,84 304,0 400,0 480,0 20,77 60,80 80,00 96,00 
13 Рогош 160 488,80 592,0 608,0 720,0 97,76 118,40 121,60 144,00 
14 Скутаре 160 367,84 368,0 528,0 832,0 73,57 73,60 105,60 166,40 
15 Строево 160 266,56 400,0 480,0 560,0 53,31 80,00 96,00 112,00 
16 Трилистник 150 119,25 135,0 150,0 180,0 23,85 27,00 30,00 36,00 
17 Труд 160 580,32 688,0 720,0 832,0 116,06 137,60 144,00 166,40 
18 Царацово 160 339,84 464,0 528,0 608,0 67,97 92,80 105,60 121,60 
19 Ясно поле 150 91,35 120,0 150,0 180,0 18,27 24,00 30,00 36,00 

Общо за общ. Марица   4844,25 7227 8598,5 10514,0 968,85 1445,40 1719,70 2102,80 
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№ 
 

Населено 
място 

 

Qср.дн.+ Qзаг. (м^3/д) Qср.дн.+ Qзаг. (л./с) 

2009 
I II III 

2009 
I II III 

етап етап етап етап етап етап 
1 Бенковски 244,42 460,80 576,00 672,00 2,83 5,33 6,67 7,78 
2 Войводиново 354,43 480,00 518,40 614,40 4,10 5,56 6,00 7,11 
3 Воисил 197,18 307,20 441,60 480,00 2,28 3,56 5,11 5,56 
4 Граф Игнатиево 349,25 537,60 652,80 787,20 4,04 6,22 7,56 9,11 
5 Динк 136,62 180,00 216,00 270,00 1,58 2,08 2,50 3,13 
6 Желясно 75,24 72,00 99,00 108,00 0,87 0,83 1,15 1,25 
7 Калековец 501,12 1440,00 1689,60 2054,40 5,80 16,67 19,56 23,78 
8 Костиево 329,47 480,00 595,20 883,20 3,81 5,56 6,89 10,22 
9 Крислово 107,28 198,00 252,00 306,00 1,24 2,29 2,92 3,54 

10 Маноле 565,25 633,60 748,80 883,20 6,54 7,33 8,67 10,22 
11 Манолско Конаре 123,48 198,00 252,00 288,00 1,43 2,29 2,92 3,33 
12 Радиново 124,61 364,80 480,00 576,00 1,44 4,22 5,56 6,67 
13 Рогош 586,56 710,40 729,60 864,00 6,79 8,22 8,44 10,00 
14 Скутаре 441,41 441,60 633,60 998,40 5,11 5,11 7,33 11,56 
15 Строево 319,87 480,00 576,00 672,00 3,70 5,56 6,67 7,78 
16 Трилистник 143,10 162,00 180,00 216,00 1,66 1,88 2,08 2,50 
17 Труд 696,38 825,60 864,00 998,40 8,06 9,56 10,00 11,56 
18 Царацово 407,81 556,80 633,60 729,60 4,72 6,44 7,33 8,44 
19 Ясно поле 109,62 144,00 180,00 216,00 1,27 1,67 2,08 2,50 
Общо за общ. Марица 5813,10 8672,40 10318,20 12616,80 67,28 100,38 119,42 146,03 

 
    Qmax.дн.+ Qзаг.  (м^3/д) Qmax.дн.+ Qзаг.  (л./с.) 
№ Населено 

място Кдн. 
2009 

I II III 
2009 

I II III 
    етап етап етап етап етап етап 

1 Бенковски 1,5 346,26 652,80 816,00 952,00 4,01 7,56 9,44 11,02 
2 Войводиново 1,5 502,11 680,00 734,40 870,40 5,81 7,87 8,50 10,07 
3 Воисил 1,5 279,34 435,20 625,60 680,00 3,23 5,04 7,24 7,87 
4 Граф Игнатиево 1,5 494,77 761,60 924,80 1115,20 5,73 8,81 10,70 12,91 
5 Динк 1,5 193,55 255,00 306,00 382,50 2,24 2,95 3,54 4,43 
6 Желясно 1,5 106,59 102,00 140,25 153,00 1,23 1,18 1,62 1,77 
7 Калековец 1,5 709,92 2040,00 2393,60 2910,40 8,22 23,61 27,70 33,69 
8 Костиево 1,5 466,75 680,00 843,20 1251,20 5,40 7,87 9,76 14,48 
9 Крислово 1,5 151,98 280,50 357,00 433,50 1,76 3,25 4,13 5,02 

10 Маноле 1,5 800,77 897,60 1060,80 1251,20 9,27 10,39 12,28 14,48 
11 Манолско Конаре 1,5 174,93 280,50 357,00 408,00 2,02 3,25 4,13 4,72 
12 Радиново 1,5 176,53 516,80 680,00 816,00 2,04 5,98 7,87 9,44 
13 Рогош 1,5 830,96 1006,40 1033,60 1224,00 9,62 11,65 11,96 14,17 
14 Скутаре 1,5 625,33 625,60 897,60 1414,40 7,24 7,24 10,39 16,37 
15 Строево 1,5 453,15 680,00 816,00 952,00 5,24 7,87 9,44 11,02 
16 Трилистник 1,5 202,73 229,50 255,00 306,00 2,35 2,66 2,95 3,54 
17 Труд 1,5 986,54 1169,60 1224,00 1414,40 11,42 13,54 14,17 16,37 
18 Царацово 1,5 577,73 788,80 897,60 1033,60 6,69 9,13 10,39 11,96 
19 Ясно поле 1,5 155,30 204,00 255,00 306,00 1,80 2,36 2,95 3,54 
Общо за общ. Марица   8235,23 12285,90 14617,45 17873,80 95,32 142,20 169,18 206,87 

 
 
 
 



 
 

172  

№ 
Населено 

място 

Водни количества за население, животни и промишленост 
1,30.(Qmax.дн.+ Qзаг.)  (м^3/д) 1,30.(Qmax.дн.+ Qзаг.)  (л,/с) 

2009 I атап II атап III атап 2009 I атап II атап III атап 
1 Бенковски 450,13 848,64 1060,80 1237,60 5,21 9,82 12,28 14,32 
2 Войводиново 652,75 884,00 954,72 1131,52 7,55 10,23 11,05 13,10 
3 Воисил 363,15 565,76 813,28 884,00 4,20 6,55 9,41 10,23 
4 Граф Игнатиево 643,20 990,08 1202,24 1449,76 7,44 11,46 13,91 16,78 
5 Динк 251,61 331,50 397,80 497,25 2,91 3,84 4,60 5,76 
6 Желясно 138,57 132,60 182,33 198,90 1,60 1,53 2,11 2,30 
7 Калековец 922,90 2652,00 3111,68 3783,52 10,68 30,69 36,01 43,79 
8 Костиево 606,78 884,00 1096,16 1626,56 7,02 10,23 12,69 18,83 
9 Крислово 197,57 364,65 464,10 563,55 2,29 4,22 5,37 6,52 

10 Маноле 1041,00 1166,88 1379,04 1626,56 12,05 13,51 15,96 18,83 

11 
Манолско 
Конаре 227,41 364,65 464,10 530,40 2,63 4,22 5,37 6,14 

12 Радиново 229,49 671,84 884,00 1060,80 2,66 7,78 10,23 12,28 
13 Рогош 1080,25 1308,32 1343,68 1591,20 12,50 15,14 15,55 18,42 
14 Скутаре 812,93 813,28 1166,88 1838,72 9,41 9,41 13,51 21,28 
15 Строево 589,10 884,00 1060,80 1237,60 6,82 10,23 12,28 14,32 
16 Трилистник 263,54 298,35 331,50 397,80 3,05 3,45 3,84 4,60 
17 Труд 1282,51 1520,48 1591,20 1838,72 14,84 17,60 18,42 21,28 
18 Царацово 751,05 1025,44 1166,88 1343,68 8,69 11,87 13,51 15,55 
19 Ясно поле 201,88 265,20 331,50 397,80 2,34 3,07 3,84 4,60 
Общо за общ. Марица 10705,79 15971,67 19002,69 23235,94 123,91 184,86 219,94 268,93 

 
 
3.3.2. Канализация  
Съществуващо положение 
Цялостно изградена  канализационна система в община Марица не съществува. 
Изградените в селата Труд, Граф Игнатиево, Маноле и Калековец частични 

канализационни мрежи, по одобрени работни проекти и изградените без проекти и със 
статут на дъждовни канализации по стопански начин,  заустват без пречистване в 
повърхностни водни обекти /реките и каналите на ННС/ и предизвикват осезаемо 
отрицателен екологичен ефект. 

Отпадните води от бита и производството, които не са включени в 
изградената канализационна мрежа /а това е по-големият процент/, се заустват 
директно в почвата чрез попивни септични ями.  

Пречиствателни станции /ПСОВ/ за отпадните води от населените места няма 
изградени. Съществуващите проекти са с различна степен на готовност, като 
отредените площадки са за 11 населени места:  

• ПСОВ Маноле; 
• ПСОВ Скутаре; 
• ПСОВ Рогош; 
• ПСОВ Граф Игнатиево; 
• ПСОВ Калековец; 
• ПСОВ Радиново; 
• ПСОВ Бенковски; 
• ПСОВ Царацово; 
• ПСОВ Труд; 
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• ПСОВ Костиево; 
• ПСОВ Трилистник. 

 
Прогнозно развитие 

  Бъдещото развитие е свързано с доизграждане на канализационните системи в 
селата и изграждане на посочените ПСОВ. 

За  групата селища, разположени по-близко до община Пловдив /с. Войводиново/, 
проблемът със заустването на отпадните води ще се реши с включването им към 
„Северен обходен канал - Пловдив”. 

Устройствени изисквания 
Охранните зони около ПСОВ съгласно нормите на ВиК са с радиус 150m около ПСОВ, 

а съгласно нормите на ХЕИ – 300 m. Приложение: Схема водоснабдяване и канализация. 
 
3.3.3. Електрификация 
Съществуващо положение 
На територията на община Марица няма изградени електроенергийни 

източници. 
Близостта ѝ до Пловдив и спецификата ѝ на комунално-битов и селскостопански 

потребител на електрическа енергия до голяма степен предопределят  развитието на 
електроразпределителната мрежа в общината,  свързана с източниците Пловдив. 

 Електрозахранването на общината се осъществява чрез въздушни и кабелни 
изводи 20 кV, присъединени към изградени източници (подстанции), разположени в 
северната и североизточната част на Пловдив – разпределителната уредба (РУ) 20кV 
при „ТЕЦ Пловдив – север” и подстанция 110/20 кV „Лаута”. 

 От РУ 20кV при „ТЕЦ Пловдив – север” в посока северозапад, север, североизток и 
изток са изградени 7 броя захранващи въздушни електропровода, както следва: 

• ВЛ 20 кV „Костиево” и „Царацово”, излизащи в северозападна посока от РУ 20 кV 
при „ТЕЦ Пловдив–север”, са изградени до в/ст „Бенковски” на една стълбова линия с 
проводници 2(3 х АС – 95mm²). Чрез тях се захранват товарите, разположени по 
Голямоконарско шосе, част от промишлена зона Радиново - Бенковски и селата Радиново, 
Царацово, Бенковски, Войсил. Върховото натоварване на всеки един от двата 
електропровода достига 4,0÷4,5 MW (общо 8,0÷9,0 MW), в това число товар от 3,5 MW 
на заводите „Либхер” и „Сокотаб”. Към тези електропроводи са присъединени близо 100 
броя трансформаторни постове, поради което има чести аварии и занижена сигурност 
на захранване. Липсват възможности дори за частично резервиране на страна 20 кV от 
мрежите на съседните общини; 

• ВЛ 20 кV „Биосмески” и ВЛ 20 кV „Труд”, излизащи в северна посока от РУ 20 кV 
при „ТЕЦ Пловдив-север”, захранват районите на селата Труд, Строево, Граф Игнатиево 
и промишлената зона от двете страни на пътна връзка Пловдив – Карлово в участъка 
от ТЕЦ „Пловдив-север” до автомагистрала „Тракия”. Реализирания за района върхов 
товар е 5,5 MW (2,0 MW за ВЛ 20 кV „Биосмески” и 3,5 MW за ВЛ 20 кV „Труд”). 
Електропровод 20 кV „Биосмески” е с проводници АС – 70 mm², а ВЛ 20 кV „Труд” е смесено 
с проводници Cu – 35 mm² и AC – 50 mm². Електропроводите са сравнително стари, с 
голяма дължина и множество трафопостове и отклонения, поради което са със 
завишена аварийност; 

• ВЛ 20 кV „Войводиново”, излизаща в североизточна посока от РУ 20 кV при „ТЕЦ 
Пловдив-север”, е изпълнен с проводници AC – 50 mm²  и е с реализиран върхов товар от 



 
 

174  

5,5 MW. Основният товар от порядъка на 3,5 MW е съсредоточен в обектите, изградени 
върху територията на бившето ДЗС и с. Войводиново; 

• ВЛ 20 кV „Сафил” (изграден на една стълбова линия с ВЛ 20 кV „Рогош” с 
проводници 2(3 х АС-95 mm²) от РУ 20 кV на „ТЕЦ Пловдив -север” до района на фабрика 
„Сафил”). Електропроводът захранва само предачното предприятие, което достига 
върхово натоварване от 5,0 MW; 

• ВЛ 20 кV „Рогош” захранва останалите товари, разположени върху 
територията на с. Скутаре, с. Рогош, с. Маноле и с. Трилистник. Върховият товар е 5 
MW. След фабрика „Сафил” електропроводът е изпълнен с проводници АС – 50 mm²; 

• ВЛ 20 кV „Маноле” се захранва от РУ 20 кV на п/ст 110/20 кV „Лаута”. Изграден е 
с проводник АС-95 mm² и достига възлова станция „Свинеугояване”  - с. Маноле. 
Натоварването му не надвишава 1,0 MW. Електропроводът не може да поема по-голям 
товар, тъй като работното ниво на напрежението, което се поддържа на шини 20 кV в 
подстанция „Лаута”, е по-ниско (20,4 кV) и е съобразено с основните градски 
консуматори – жр „Тракия” и жк „Изгрев”. При по-отдалечените потребители, каквито 
са товарите по ВЛ 20 кV „Маноле”, спадът на напрежението надхвърля допустимите 
граници и потребителите получават занижено напрежение. 

На база реализираните в нормален режим на работа върхови товари по 
електропроводи 20 кV, максималното натоварване на територията на община Марица 
достига 28÷30 MW. 

Единственият източник на захранване, който има значение за електроснабдяване 
на територията на община Марица е РУ 20 кV към ТЕЦ Пловдив. 

През територията на общината е трасиран транзитно преминаващият 
преносен електропровод 400 кV „п/ст Пловдив-п/ст Карлово”, който няма отношение 
към електроснабдяването на общината. 

Обособяването на промишлените структури Радиново-Бенковски, Царацово, 
Карловско шосе, Голямоконарско шосе, Войводиново и  изградените и продължаващи да се 
изграждат промишлени предприятия, складово търговски обекти, офисни комплекси, 
жилищни сгради и други подобни с големи върхови товари, налагат изграждане на много 
нови трафопостове, тип БКТП, които се захранват кабелно посредством ВКП на 
стълбове от въздушни електропроводи 20 кV. За поемането на тези товари в 
землището на с. Царацово в близост до промишлена зона Радиново-Бенковски е 
изградена нова възлова станция 20 kV „Царацово”, захранвана с подземен кабел 20 kV със 
сечение 400 mm2 от РУ 20 kV на ТЕЦ „Пловдив-север”. Изградени са  също и възлови 
станции 20 kV „Шнайдер електрик”, „Либхер”.  

Новата възлова станция 20 kV „Царацово” освен с РУ 20 kV на ТЕЦ „Пловдив север” 
е свързана и с новите възлови станции 20 kV „Либхер” и „Шнайдер Електрик”, свързана е с 
двата преминаващи в непосредствена близост до нея въздушни електропровода 20 kV 
„Костиево” и „Царацово”, както и с два от кабелните пръстени 20 kV, обхващащи 
трафопостовете 20/0,4 kV, разположени и предназначени да захранват потребителите 
на територията на промишлена зона Радиново-Бенковски. 

Прогнозно развитие 
Очакваното развитие на промишлените и другите видове дейности в община 

Марица, респ. очакваните нови електрически товари като следствие от това, налагат 
съответстващо развитие на електренергийната мрежа, а именно: 

• Изграждане на нова подстанция 110/20 kV „Царацово” на терена, на който в 
момента е разположена възлова станция 20 kV „Царацово”; 
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• Изграждане на възлова станция 20 kV „Радиново” непосредствено преди 
влизането в с. Радиново от източна посока; 

• Изграждане на възлова станция „6-ти километър” в зоната на кръговото 
движение на пресичането на околовръстен път и шосето Пловдив - Пазарджик; 

• Изграждане на подземни кабелни връзки 20 kV между подстанция 110/20 kV 
„Прослав” и възлови станци 20 kV „6-ти километър” и „Радиново”; 

• Изграждане на нови ТП и свързването им към мрежата СН. 
Цялостното развитие на електрозахранването на община Марица ще става 

посредством инвестиции на електроергийния оператор  EVN България.  
Устройствени изисквания 

  Наредба № 16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти определя 
размера, разположението и начина на упражняване на сервитутното право.  

Минималните размери на сервитутната зона на енергийните обекти за пренос и 
разпределение на електрическа енергия са, както следва: 

• Въздушни електропроводни линии за 110 кV и 400 кV в земеделски земи – 
хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение 
плюс 6 m, по 3 m от двете страни; 

• При трасе през населени места и селищни образувания: 
За ВЕ 110 - 400 kV; хоризонталното разстояние между крайните проводници при 

максимално отклонение, плюс: 
8 m за ВЕ 110 kV, по 4 m от двете страни; 
12 m за ВЕ 220 kV, по 6 m от двете страни; 
18 m за ВЕ 400 kV, по 9 m от двете страни. 
• Въздушни електропроводи за средно напрежение в земеделски земи – общо 7,5 

m, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5 m от обслужващата страна и 2,5 m от 
другата страна. 

С инвестиционния проект за изграждане или разширение или в проекта за ремонт и 
рехабилитация на енергиен обект могат да се установяват и по-малки от определените 
в наредбата минимални размери на сервитутна зона по преценка на титуляра на 
сервитутните права или при наличие на техническа невъзможност, доказана с проекта. 

Охранните зони на електропроводите се регламентират в Наредба за ТЕХНИЧЕСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ: 

„Чл. 70. (1) По дължината на ВЛ, които преминават през ненаселени места, трябва 
да се осигури охранявана зона във вид на ивица, чиито граници са прави, успоредни на 
оста на линията, и отстоят от крайните проводници на следните разстояния:  

1. за ВЛ с напрежение до 20 kV вкл. - 10 m;  
2. за ВЛ с напрежение до 35 kV вкл. - 15 m;  
3. за ВЛ с напрежение до 110 kV вкл. - 20 m;  
4. за ВЛ с напрежение до 220 kV вкл. - 25 m.” 
Приложение: Схема електрификация. 
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3.3.4. Газификация 
Съществуващо положение 
През територията  на община Марица  /землищата на селата Динк, Крислово, 

Граф Игнатиево/ преминава транзитният  газопровод Русия-България-
Гърция/Македония, както и газопроводно отклонение от южния полупръстен на  
националната газопреносна система на страната. Отклонението е за Пловдив, в посока 
към общините Родопи и Асеновград, като преминава през землищата на селата 
Крислово и Труд и пресича АМ „Тракия”.  

Общината попада в газоразпределителен район „Тракия”, обособен като 
територия за развитие на газоразпределителни мрежи, като захранването на 
населените места се осъществява от съществуващите АГРС „Пловдив УОС”, АГРС 
„Пловдив север” и АГРС „Раковски”, разположени в съседните общини Пловдив и Раковски. 

 Междуселищните газопроводи в община Марица са проектирани за работно 
налягане  0,5-1,0 МРа,  от полиетилен висока плътност  - PE100 - SDR11 и стомана.   

Селата от западната част на общината се захранват от АГРС “Пловдив север”, а 
тези от източната - от АГРС “Пловдив УОС”. От АГРС “Раковски” се захранва с. Ясно 
поле. 

От АГРС „Пловдив север”, успоредно на път „Карловско шосе”, по селскостопански 
пътища е трасиран газопровод с диаметър Du 350 и капацитет 20394 nm3/h. 
Отклонение с диаметър 250х22,8 mm, от  PE100-SDR11, с пропускателна способност 10 
000 nm3/h, захранващо последователно селата Царацово, Радиново, Бенковски и 
Костиево, е ситуирано в полски пътища в съответните землища. 

 В източна посока по полски път е трасиран газопровод с диаметър 160х14,6 mm 
от PE100-SDR11, капацитет 2987 nm3/h и дължина 3,8 km, който  захранва селата 
Желязно, Динк и Калековец.  

В северозападна посока,  в сервитута на пътя за с. Строево е ситуиран 
тръбопровод с диаметър 160х14,6 mm от  PE100-SDR11, с  капацитет 2912 nm3/h и 
дължина 3,5 km, захранващ селата Войсил и Бенковски. Отклонение с диаметър 90х8,2 mm 
навлиза в с. Строево и захранва газоразпределителната му мрежа. 

В северна посока  от главния газопровод е трасето на тръбопровод с диаметър 
250х22,8 mm, захранващ селата Труд и Граф Игнатиево, като газопроводът за село Граф 
Игнатиево  се движи  в сервитута на път II-64 и се явява продължение на 
разпределителния газопровод на с. Труд, който и след края на урбанизираната 
територия е с диаметър 250х22,8 mm, пропускателна способност 3411 nm3/h и дължина  
4,1 km. 

  Село Войводиново също се захранва от АГРС „Пловдив север” посредством  
газопровод с параметри - диаметър 125х11,4 mm  от  PE100-SDR11, капацитет 1694 
nm3/h и дължина 3,8 km,  трасиран по полски път. 

От АГРС „Пловдив УОС” с природен газ се захранват селата, намиращи се в 
източната част на общината – Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско конаре. 
От АГРС към тях, в сервитута на междуселищния път е трасиран газопровод с 
диаметър 250х22,8 mm, пропускателна способност 5344 nm3/h и дължина  5,8 km. След 
предвиденото отклонение за захранване на с. Скутаре, тръбата се редуцира в диаметър 
200х18,2 mm, от  PE100-SDR11, с пропускателна способност  4157 nm3/h и захранва  с. 
Рогош. Газопроводът за с. Трилистник  се явява продължение на разпределителния 
газопровод на с. Рогош, който и след края на урбанизираната територия продължава с 
диаметър 90х8.2 mm и е с пропускателна способност 525 nm3/h и дължина  1,9 km. По 
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междуселищния път от с. Рогош за с. Маноле продължава тръбопровод с диаметър 
160х14,6 mm с капацитет 2039 nm3/h, захранва селото и в края на урбанизираната му 
територия се редуцира в диаметър 110х10,0 mm и капацитет 522 nm3/h, като достига с. 
Манолско Конаре. 

Село Ясно поле се захранва от АГРС „Раковски” чрез предвидено отклонение  с 
диаметър 90х8,2 mm от газопровод, захранващ населените места от община Раковски.  

Прогнозно развитие  
Бъдещото развитие на газопроводната мрежа ще зависи от икономическото 

развитие на общината и заявени инвестиционни намерения. На схемата са посочени 
газопроводите в проект, както и идейни трасета на газопроводи без проект. 

Устройствени изисквания 
Устройството на газопроводните мрежи се регламентира с НАРЕДБА ЗА 

УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ 
ГАЗОПРОВОДИ  И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ. 

 Съгласно чл. 90 (1) „Елементите на разпределителните мрежи може да се 
полагат подземно или надземно в съответствие с предвижданията на подробните 
устройствени планове, така че през срока на експлоатация да не се преместват във 
връзка с осъществяване на ново строителство, предвиждано в действащите 
устройствени планове”. 

Регламентите в Наредбата за устройство на газопроводите и Наредбата за 
сервитутите на енергийните обекти поставят определени изисквания към 
устройственото решение на ОУП, свързани със сервитутите и охранните зони на 
газопроводите. 

 За разпределителните газопроводи /между селата/, сервитутът е х 1,5 m от 
двете страни по оста на газопровода, което  се включва в сервитута на пътищата /2 
m/, така че от страна на разпределителните газопроводи не се налагат устройствени 
ограничения. 

За магистралния газопровод, преминаващ през северната част на общината, 
сервитутът е х 15 m от двете страни по оста на газопровода, а охранната зона е  с 
широчина по  200 m от двете страни по оста,  за която се установява режим на 
превантивна устройствена защита по смисъла на чл. 10 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), с който се запазва фактическото им ползване при ограничаване на 
жилищното застрояване. Приложение: Схема газификация. 

 
3.3.5. Телекомуникация 
Съществуващо положение 
Най-масово разпространена е телефонната съобщителна система, като всички  

населени места и урбанизирани територии са телефонизирани.  
Близостта на територията до Пловдив и развитието на общината са 

предпоставка център и основен източник за телефонизацията да бъде Пловдив. 
Всичките селища имат развита селищна телефонна мрежа, реализирана преди всичко с 
подземни телефонни кабели. На отделни места има и въздушно захранване на единични 
телефонни абонати. Някои по-малки села са свързани със съединителни кабели тип ТПП 
към по-големите АТЦ, а стопанските зони по „Голямо Конарско шосе” и „Карловско 
шосе”са захранени с тп от междуселищните кабели. 

Общината има пълно покритие от действащите мобилни оператори, както и РТВ 
сигнал. 
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Мрежата от пощенски станции покрива всички населени места, като се 
предоставят услугите  доставка на писма, пратки, колети, изплащания на пенсии и 
пощенки записи. 

Достъп до „Интернет” по официални данни засега има само сградата на 
общинската администрация и в „Интернет клубовете” в някои от големите села.  

Приложената схема за телефонизация показва трите основни групи  телефонни 
кабели извън населените места: 

• междуселищни телефонни кабели; 
• междуселищни телефонни кабели на Линейно-кабелно стопанство(ЛКС); 
• оптични кабели. 
Показани са трасетата на кабелите и техният тип и капацитет. Всички кабели 

са подземни и осъществяват връзка между телефонните центрове в Пловдив и 
селищните телефонни централи по отделните села. Част от кабелите имат характер 
и на транзитно преминаващи – предназначени за връзка със селища извън територията 
на община Марица или за други специфични нужди. 

Прогнозно развитие 
БТК АД засега не предвижда развитие на основната междуселищна мрежа. 

Далекосъобщителният оператор е на мнение, че съществуващата изграденост на 
междуселищната мрежа е в състояние да поеме нуждите както понастоящем, така и в 
перспектива. Очаква се, че е възможно развитие единствено на селищната мрежа и то 
при условие, че има заявки за присъединяване на нови абонати. Приложение: Схема 
телекомуникация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 179 

4. ПРОСТРАНСТВЕНИ И МОРФОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 
4.1. ПРОСТРАНСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 В резултат на възстановяването на собствеността върху земеделските земи и 
върху горите и земите от горския фонд в изпълнение на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността 
върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) се промени структурата на 
земеползване на територията на община Марица. Преобладаващ става делът на 
частната собственост върху земите. 
 Изготвените и приети планове за земеразделяне и за възстановяване на 
собствеността върху горите и земите от горския фонд (съвместени в картите на 
възстановената собственост - КВС) на всички землища в общината осигуряват условия 
за оптимално стопанисване, ползване и опазване на земеделските земи. Общинската 
служба „Земеделие” (бившата Поземлена комисия) организира поддържане и 
осъвременяване на плановете (картите на възстановената собственост), за да се 
осигурява винаги актуално съдържание в тях.  
 Предстои оземляване на малоимотните и безимотни граждани в общината, 
желаещи да произвеждат селскостопанска продукция. За целта е необходимо да се 
направи проучване и картотекиране на всички желаещи, а Общинската служба 
„Земеделие” следва да осигури изработването на планове за оземляване със земи от 
държавния и общинския поземлени фондове по реда на чл.38 ал.1 от Правилника за 
прилагане на ЗСПЗЗ. 
 След възстановяването на собствеността върху земеделските земи е налице 
раздробяване на земеделските земи в общината (37 142 бр. имоти стопанисвана земя, 
т.е. обработваемата земя и пасищата), което ще се увеличава с извършването на делби 
между наследниците на бившите собственици. Наличието на многобройни маломерни 
участъци земеделска земя води до неефективно използване на техниката, ниска 
ефективност при използването на земите, невъзможност за прилагане на модерни 
методи в земеделието. Всичко това прави наложително извършването на комасация на 
земеделските земи. В резултат на комасирането частично ще се уедрят участъците 
земя, което благоприятства по-ефективното им използване. Изготвянето на 
комасационните планове по землища следва да се извърши като държавно мероприятие, 
с участие при финансирането и на собствениците на земеделски земи. 
 В настоящия преходен етап при извършването на аграрната реформа има редица 
нерешени въпроси с използването и стопанисването на земеделските земи в цялата 
страна, в частност и в общината (с над 80% земеделски земи) – липса на достатъчно 
техника и финансови средства за обработка, торене, химическа защита и т.н. 
Решаващо значение за по-нататъшното развитие и стабилизиране на земеделското 
производство в общината, респ. за използването и стопанисването на поземлените 
ресурси ще има участието на държавата с временни данъчни облекчения за 
земеделските стопани, чрез намеса в критични за селското стопанство моменти 
посредством временно регулиращи средства (финансиране на определени дейности, 
преференции и други стимули), участие с проекти за усвояване на средства от 
Структурните фондове на ЕС. Следва пълноценно да се използват и възможностите, 
които дава Наредба №107 от 2006 г. на МЗГ за условията и реда за подаване на заявления 
по схеми и мерки за подпомагане по площ. Паралелно с обработването и стопанисването 
на земеделските земи от собствениците им следва да се използват и други форми – 
отдаване под аренда, наем и т.н. Необходимо е заедно с развитието на частните 
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земеделски стопанства да се развиват и семейни ферми, различни видове сдружения и 
кооперации за обработване, химическа защита, реализация на продукцията и др. 
  
 Устройственият план предвижда редица мероприятия, вследствие на които ще 
настъпят изменения в териториалното разпределение на поземлените ресурси. 
 Сравнителният анализ на териториалните изменения общо в територията на 
общината показва следното: 
 На територията на общината се предвижда обособяване на шест устройствени 
структури с обща площ 3 653,5 ха: 

• складово-производствена структура (Псп) с площ 1 726,3 ха; 
• смесена многофункционална устройствена структура (Смф) – 1 133,9 ха; 
• жилищна устройствена структура с малки височина, плътност и 

интензивност (Жм) – 671,2 ха; 
• смесена обслужващо производствена зона (Соп) – 122,1 ха. 

 Основната част от посочените устройствени структури (3 412,2 ха) е 
предвидена за разширение на териториите на селата в общината и включване в 
регулационните им граници, а именно: 

• складово-производствена структура (Псп - част) с площ 1 672,0 ха; 
• смесена многофункционална устройствена зона (Смф - част) – 946,9 ха; 
• жилищна устройствена зона с малки височина, плътност и интензивност (Жм - 

цялата зона) – 671,2 ха; 
• смесена обслужващо производствена структура (Соп - цялата) – 122,1 ха. 

 Останалата част от устройствените структури (складово-производствена 
структура - Псп - част - 543 дка, и смесена многофункционална устройствена зона - Смф - 
част -1870 дка) са проектирани в извънселищна територия. 
 Най-големи промени ще настъпят в площта на населените места и другите 
урбанизирани територии. Общата им площ през проектния период в сравнение с 2009 г. 
се увеличава с 3 211,7 ха и достига 6 068,9 ха.  
 Най-голямо е увеличението на селищната територия на населените места в 
регулационни граници - общо с 3 412,2 ха. Това е за сметка главно на земеделски земи и 
други урбанизирани територии, както и на по-малки площи от територии на водни 
течения и водни площи, горски територии и територии на техническата 
инфраструктура. 
 Големи промени през перспективния период се предвиждат и в размера на 
земеделските територии. Те  намаляват площта си с 2709,5 ха и се установяват на 
25107,2  ха. Намалението е за разширение на селищната територия в регулациите на 
населените места, за реализиране на складово-производствена зона и смесена 
многофункционална устройствена зона в извънселищната територия. 
 От земеделските територии най-голямо е намалението в площта на 
обработваемата земя – с 2 584,3 ха, в т.ч. нивите с 2 520,0 ха, следвани от трайните 
насаждения - с 64,3 ха.  

Необработваемите земеделски земи – мери и пасища и други необработваеми 
земи намаляват размера си общо с 125,2 ха. 

Горските територии също намаляват размера си общо с 5,6 ха.  
 Териториите на водните течения и водните площи  през перспективния период 
се намаляват с 83,6 ха.  
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 Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци намаляват 
размера си общо с 5,8 ха.   
 Намаляват се значително териториите за транспорт и инфраструктура – с 
407,2 ха.   
 Размерът на селищните територии в регулационни граници на населените места 
при съществуващо състояние и по предвижданията на настоящия общ устройствен 
план е показан в таблица № 1.  
 Разпределението на поземлените ресурси в перспективния период по видове 
територии, сравнено със сегашното разпределение е показано  в таблица № 2, 
изготвена като приложение по чл. 69 от Наредба № 8/14.06.2001 г. на МРРБ за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове.  
 
 
 
            

№ Населено място 
Площ 2009 

г. 
Площ по 
проект 

Разлика + Нарастване 

ха ха ха % 
1 2 3 4 5 6 
1. с. Бенковски 134,8 561,0 426,2 316% 
2. с. Войводиново 102,7 589,8 487,1 474% 
3. с. Войсил 110,9 186,0 75,1 68% 
4. с. Граф Игнатиево 191,8 209,5 17,7 9% 
5. с. Динк 55,2 79,0 23,8 43% 
6. с. Желязно 16,4 16,4 0,0 0% 
7. с. Калековец 162,0 199,8 37,8 23% 
8. с. Костиево 146,6 224,4 77,8 53% 
9. с. Крислово 65,0 97,4 32,4 50% 

10. с. Маноле 241,2 540,8 299,6 124% 
11. с. Манолско Конаре 82,0 90,4 8,4 10% 
12. с. Радиново 67,5 413,9 346,4 513% 
13. с. Рогош 197,3 321,1 123,8 63% 
14. с. Скутаре 181,0 576,5 395,5 218% 
15. с. Строево 124,0 191,6 67,6 54% 
16. с. Трилистник 56,8 73,9 17,1 30% 
17. с. Труд 229,0 783,0 554,0 242% 
18. с. Царацово 129,9 546,8 416,9 321% 
19. с. Ясно поле 68,6 73,6 5,0 7% 

 ОБЩО: 2362,7 5774,9 3412,2 144% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица №1 
Площ на населените места в община Марица към 2009 година 
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Приложение по чл.69 от Наредба №8 Баланс на територията на общината   
  

Таблица № 

  Площ на 

Наименование на  съществуващи 

териториалния елемент елементи 

  ха % 
   
ТЕРИТОРИИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   
   
1. Населени места и др. урбанизирани територии 2 857,2 8,3 

    1.1. Населени места 2 362,7 6,9 
          1.1.1. населени места - 2009 г. 2 362,7 6,9 

          1.1.2. складово-производствена зона (Псп)     
          1.1.3. смесена многофункционална    устройствена зона (Смф)     

          1.1.4. жилищна устройствена зона с малка  височина, плътност и интензивност (Жм)     

          1.1.5. смесена обслужващо производствена зона (Соп)     

    1.2. Пром. и складови зони извън населените места (складово-производствена зона - Псп) 32,9 0,1 

    1.3. Специален терен (преработка на отпадъци)     

    1.4. Смесена многофункционална устройствена  зона (Смф) извън населените места     

    1.5.  Вилни зони     

    1.6. Курортни комплекси 6,1 0 
    1.7. Застроени обекти извън населените места  423,4 1,2 

    1.8. Гробища и извънселищни паркове 32,1 0,1 
2. Земеделски територии, в т.ч. 27 816,7 81,2 
    2.1. Обработваеми земи – ниви 23 393,1 68,4 
    2.2. Обработваеми земи – трайни насаждения 1 411,7 4,1 
    2.3. Обработваеми земи – естествени ливади 238,5 0,7 
    2.4. Земи по &4 от ЗСПЗЗ 2,7 0,0 
    2.5. Мери и пасища 1 557,9 4,5 
    2.6. Други необработваеми земи (без горите,  създадени върху земеделски земи) 1 212,8 3,8 

3. Горски територии, в т.ч.: 722,9 2,1 

    3.1. Гори с дървопроизводителни и средообразуващи функции 593,4 1,7 
           в т.ч. създадени върху земеделски земи 82,3 0,2 
    3.2. Противоерозионни гори и земи (защитни ивици край река) 129,5 0,4 

           в т.ч. създадени върху земеделски земи 9,9 0,0 

4. Водни течения и водни площи 1 870,3 5,5 

5. Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци 28,8 0,1 

6. Територии за транспорт и инфраструктура 969,8 2,8 

                ОБЩА ПЛОЩ НА ОБЩИНАТА: 34 265,7 100,0 
                                     в това число   
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   
   

А) Територии за природозащита - - 

Б) Защитени територии за опазване на културно-историческо наследство - - 

В) Територии за възстановяване и рекултивация (кариери, депа за отпадъци) 28,8 0,1 

Г) Други нарушени терени - - 

    ОБЩА ПЛОЩ на точки Б), В) и Г):   28,8 0,1 
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4.1.1. Поземлени ресурси по фондове  
Видове територии и начин на ползване 
Анализът за териториалното разпределение на поземлените ресурси в община 

Марица  е направен на основата на информацията от балансите по видове територии 
според предназначението им към 31.12.2000 г. (последния утвърден баланс), 
предоставена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от Общинската 
комисия по балансите на територията. Използвана е и информация от документацията 
към картите за възстановената собственост на землищата в общината. 

Разпределение (баланс) на поземлените ресурси по видове територии 
и начин на ползване 
 Общата площ на територията на община Марица е 34265,7 ха, което 
представлява 5,7% от територията на област Пловдив. 
 Разпределението на поземлените ресурси по видове територии според 
предназначението им и по землища е дадено в таблица № 1.  
 С най-голяма площ от землищата е това на с. Труд – 3 965,0 ха, или 11,6% от 
цялата територия на общината. Следват землищата на с. Маноле с 3189,2 ха (9,3%), с. 
Граф Игнатиево – 2 859,7 ха (8,3%),  с. Рогош – 2 711,2 ха (7,9%) и т.н. С най-малък размер са 
землищата на с. Динк – 588,3 ха (1,7%), с. Желязно – 651,0 ха (1,9  %)  и  с. Крислово – 678,1 
ха, или 2,0%  от територията на общината.  
 Земеделските територии заемат най-голяма част от територията на 
общината – 27 908,9 ха, или 81,5%. Най-голяма е площта им в землищата на с. Труд –          

3 149,7 ха, с. Строево – 2 245,1 ха, с. 
Граф Игнатиево – 2 013,8 ха и т.н. 
 Относителният дял на 
земеделските територии спрямо 
общата площ на землищата е най-
голям в землищата на селата  
Желязно – 90,4%, Строево – 90,2%, 
Ясно поле – 87,6%, Динк – 86,6%, а 
най-малък е делът им в землищата 
на с. Граф Игнатиево – 70,4% и с. 
Маноле – 75,8%. 
 Обработваемата земя в 
земеделските територии е с обща 

площ 25043,3 ха.  
 Най-много обработваема земя има в землищата на селата Труд – 2 872,2 ха, 
Маноле – 2 084,6 ха, Строево – 2 046,7 ха и т.н., а най-малко в землищата на селата Динк 
– 435,3 ха, Крислово – 519,4 ха, Желязно – 521,0 ха.  
 Относителният дял на обработваемата земя е най-висок в землищата на селата 
Строево – 82,3% от площта на землището, Желязно – 80,0%, Войсил – 79,0%. Най-нисък е 
относителният дял в землищата на с. Граф Игнатиево – 62,2%,  с. Трилистник – 63,0% и 
с. Маноле - 65,4%.   
 Обработваемата земя включва в себе си площта на нивите с относителен дял 
93,4%, трайните насаждения – 5,6% и естествени ливади – 1,0%.   
 В общината са изградени 17 274,6 ха поливни площи (69,0% от обработваемата 
земя). От тях 12 487,2 ха 72,3% са годни за напояване. Негодни за напояване поради 
разрушени и амортизирани хидротехнически съоръжения  и напоителни системи са          

Разпределение на площта на   община Марица по видове територии

0,1%
2,8%

81,5%

8,3%

1,8%

5,5%

Земеделски територии /279089 дка/ Горски територии /6307 дка/
Насел. места  и други урбаниз. територии /28572 дка/ Водни течения и водни площи /18703 дка/
Територии за добив на полезни изкопаеми /288 дка/ Територии за транспорт и инфраструктура /9698 дка/
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4 787,4 ха.  От тях 12,1 ха следва да бъдат изключени от баланса на поливните площи 
(отнети за строителство), а за останалите 4 775,3 ха има техническа възможност за 
възстановяване като поливни площи. 
 Общата площ на земите по &4 от Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗСПЗЗ е 27 дка, разположени в землищата на селата Бенковски – 1,2 ха, Граф Игнатиево – 
0,1 ха, Радиново – 0,8 ха, Рогош – 0,1 ха, Трилистник – 0,4 ха и Царацово 0,1 ха. 
 Мерите и пасищата заемат площ от 1 557,9 ха. Заедно с обработваемата земя 
те формират т.н. стопанисвана земя – общо 2 6601,2 ха, или 77,7% от територията на 
общината. 
 Останалата част от земеделските територии се заема от други 
необработваеми земи с обща площ 1 305,0 ха, заети от гори и полезащитни пояси, 
създадени върху земеделски земи – 92,2 ха (от тях 9,9 ха по лесоустройствен проект са с 
функция „Защитни ивици край река”), полски пътища и прокари – 1 137,4 ха и непригодни 
земи (скали, пясъци и др.) -75,4 ха. 
 Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и заемат 630,7 
ха, или само 1,8% от територията на общината. От общо 19 землища в 10 от тях няма 
горски територии. Най-голям е относителният им дял спрямо територията на 
землищата на с. Трилистник - 9,0% и  с. Маноле - 7,3%. От площта на горския фонд на 
общината по лесоустройствен проект 119,6 ха са противоерозионни  гори и земи 
(защитни ивици край река).    
 Останалата част от горските територии се заема от гори и земи с основно  
дървопроизводителни и средообразуващи функции.  
 Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ 2 857,2 ха 
(8,3% от общата площ на общината). От тях 2 363,5 ха, 82,7% се заемат от селищните 
територии на населените места в регулационни граници, 32,1 ха, 1,1% – промишлени и 
складови зони; 6,1 ха, 0,2% – курортни комплекси, 423,4 ха, 14,8% – застроени обекти 
извън населените места и 32,1 ха, 1,1%  - гробища.   
 Територията на водните течения и водните площи заема 1 870,3 ха. От тях 
385,4 ха, 20,6% е площта на реките, 1 233,5 ха, 65,9% са заети от язовири, водоеми, 
канали, 11,8 ха, 0,6% -  езера, 25,5 ха, 1,4% - блата и мочурища и 214,1 ха, 11,4% - рибарници. 
 Площта на териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци е 
най-малка – 28,8 ха, като кариерите заемат 4,1 ха, депата за промишлени отпадъци – 8,6 
ха и депата за битови отпадъци – 16,1 ха. 
 Останалата част от територията на общината се заема от територии за 
транспорт и инфраструктура с обща площ 969,8 ха. От тях 106,7 ха, 11,0% са жп линии и 
съоръжения, 366,3 ха, 37,8% - пътища от републиканската пътна мрежа, 7,0 - ха местни и 
ведомствени пътища, 489,1 ха, 50,4% - летища и 0,7 ха - наземни проводи и съоръжения. 
  Структурата на територията на общината по начин на ползване и вид 
собственост е дадена в таблица № 1, т. 3.7. Структура на собствеността, където 
поземлените ресурси по културни видове земя са обобщени за всички видове територии 
от таблица № 1. 
 Общата площ на обработваемата земя в общината е 25 948,0 ха (75,7% от 
територията). 
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 На човек от населението (2007 г.) се падат по 8,2 дка обработваема земя, който 
показател е по-висок от средния за страната – 6,5 дка/ч и над два пъти по-висок от 
този за област Пловдив – 3,9 дка/ч.6

 Нивите са с обща площ 24 275,8 ха, трайните насаждения – 1 433,7 ха и  
естествените ливади – 238,5 ха. 

 

 Необработваемата земя заема площ от 8 317,7 ха, или 24,3% от територията. 
Най-голям дял заемат мерите и пасищата – 1 557,9 ха, или 4,6% от територията на 
общината, застроените площи – 1 523,2 ха (4,4%)  и язовири, водоеми и канали – 1 233,5 
ха (3,6%). 
 Останалите необработваеми земи са със значително по-малки площи.   
 Разпределението на поземлените ресурси по видове територии общо за 
общината и по землища (по информация от КВС) е дадено в таблица № 2. 
 Следва да се отбележи, че има разлика в размера на видовете територии, посочен 
в разгледания баланс на територията на землищата в общината по данни на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър към МРРБ (таблица № 1), и този, изготвен по 
информация от картите на възстановената собственост (КВС) на землищата (таблица 
№ 2). Различията в двете таблици ще се отстранят при изготвянето на поредния   
баланс на територията. 
 Разпределението на поземлените ресурси по видове територии е показано и в 
приложената таблица, изготвена по данните от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър (АГКК) към МРРБ като приложение по чл. 69 от Наредба № 8/14.06.2001 г. на 
МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 
 

                                                 
6 Диференциацията на показателя само за земеделските територии в отделните землища на населените 
места варира в граници от 4,8 дка/ч в землището на с.Войводиново, на с. Царацово – 5,1 дка/ч и т.н., до 
14,0 дка/ч в землището на с. Манолско, на с. Радиново – 13,7 дка/ч, на с. Войсил - 13,6 дка/ч и т.н. 
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  ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. с. Бенковски 1 689,3 1 417,8 1 253,2 38,6  64,3 61,7 2,5 164,6 46,8  57,6 

2. с. Войводиново 1 305,7 1 033,0 943,2 2,0  41,6 46,2  140,1 77,6 2,8 52,2 

3. с. Войсил 1 801,1 1 524,0 1 408,7 14,2  59,4 41,7  134,1 126,6  16,4 

4. с. Граф Игнатиево 2 859,7 2 013,8 1 777,5   173,4 62,9 10,5 226,8 136,9  471,7 

5. с. Динк 588,3 509,6 408,7 26,6  58,9 15,4  62,2 13,8  2,7 

6. с. Желязно 651,0 588,7 521,0   38,0 29,7  24,2 25,3 0,7 12,1 

7. с. Калековец 1 796,1 1 491,3 1 161,4 123,7 73,6 52,5 80,1 23,6 188,3 75,0 2,0 15,9 

8. с. Костиево 2 348,9 1 945,7 1 655,8 121,4  86,5 82,0 43,7 173,7 147,6  38,2 

9. с. Крислово 678,1 574,8 486,4 33,0  29,8 25,6  68,0 31,5  3,8 

10. с. Маноле 3 189,2 2 416,1 1 993,9 52,0 38,7 202,0 129,5 231,5 333,3 181,1 4,3 22,9 

11. с. Манолско Конаре 1 348,5 1 157,9 993,6 0,7 19,3 76,8 67,5  86,3 76,6  27,7 

12. с. Радиново 1 270,5 1 085,7 986,9   59,5 39,3  77,2 90,8 1,2 15,6 

13. с. Рогош 2 711,2 2 174,3 1 880,1 91,1 0,3 74,9 127,9 62,9 227,2 225,3 0,3 21,2 

14. с. Скутаре 1 854,2 1 510,0 1 042,6 302,4 19,9 50,5 94,6 3,5 204,7 87,1  48,9 

15. с. Строево 2 488,0 2 245,1 1 961,8 84,9  92,9 105,5  157,3 73,6  12,0 

16. с. Трилистник 1 183,9 916,3 416,4 309,7 19,5 122,5 48,2 106,1 70,0 65,3 10,4 15,8 

17. с. Труд 3 965,0 3 149,7 2 757,6 112,6 2,0 136,6 140,9 146,4 294,4 291,8 6,1 76,6 

18. с. Царацово 1 457,0 1 209,3 1 025,5 92,6  18,2 73,0  143,7 52,6 1,0 50,4 

19. с. Ясно поле 1 080,0 945,8 718,8 6,2 65,2 119,6 36,0  81,1 45,0  8,1 

ОБЩО 34 265,7 27 908,9 23 393,1  1 411,7 238,5 1 557,9 1 307,7 630,7 2 857,2 1 870,3 28,8 969.8 

 Относителен дял % 100,0 81,5 68,4 4,1 0,7 4,5 3,8 1,8 8,3 5,5 0,1 2,8 

Разпределение на поземлените ресурси на община Марица по видове територии по данни на АГКК                                      Таблица № 
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  ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. с. Бенковски 1 689,3 1 471,3 1 119,0 41,2  46,4 264,7 2,5 133,2 42,0  40,3 
2. с. Войводиново 1 305,7 1 114,6 894,0 46,2  29,9 144,5  104,2 34,1  52,9 
3. с. Войсил 1 801,1 1 544,8 1 406,9 16,2  55,3 66,4 0,1 117,1 121,7  17,4 
4. с. Граф Игнатиево 2 859,7 2 042,2 1 742,0 34,2  170,7 95,3 25,6 193,7 132,7  465,5 
5. с. Динк 588,3 515,5 321,8 110,5  58,8 24,4  56,4 13,8  2,6 
6. с. Желязно 651,0 596,8 504,2 3,9  37,0 51,7 1,9 17,2 23,0  12,1 

7. с. Калековец 1 796,1 1 485,4 1 236,5 87,7 8,9 69,5 82,8 37,8 177,2 78,4  17,3 

8. с. Костиево 2 348,9 1 986,4 1 611,8 127,8  86,0 160,8 52,7 146,6 140,0  23,2 

9. с. Крислово 678,1 575,5 473,9 42,1  29,8 29,7  67,5 31,3  3,8 
10. с. Маноле 3 189,2 2 505,2 2 035,2 61,1 39,3 138,5 231,1 227,0 234,5 189,8  32,7 

11. с. Манолско Конаре 1 348,5 1 163,0 993,3  19,3 76,8 73,6  82,0 75,8  27,7 

12. с. Радиново 1 270,5 1 099,4 911,8   30,3 157,3  67,5 87,3  16,3 

13. с. Рогош 2 711,2 2 211,5 1 875,1 104,7 0,3 73,1 158,3 76,7 196,1 203,5  23,4 

14. с. Скутаре 1 854,2 1 528,6 1 013,6 311,5 19,9 48,5 135,1 4,1 177,7 87,2  56,6 

15. с. Строево 2 488,0 2 261,6 1 935,2 113,9  83,1 129,4 12,1 127,4 73,6  13,3 

16. с. Трилистник 1 183,9 964,6 445,3 320,0 19,5 103,4 76,4 84,1 56,6 62,7  15,9 

17. с. Труд 3 965,0 3 224,4 2 405,6 102,8 2,0 128,4 585,6 144,9 232,4 293,3  70,0 

18. с. Царацово 1 457,0 1 215,1 923,1 99,6  16,6 175,8 4,7 134,0 54,3  48,9 

19. с. Ясно поле 1 080,0 953,5 719,0 7,6 64,3 119,5 43,1  68,1 50,2  8,2 

ОБЩО 34 265,7 28 459,4 22 567,3 1 631,0 173,5 1 401,6 2 686,0 674,2 2 389,4 1 794,7  948,0 

Относителен дял % 100,0 83,0 65,8 4,8 0,5 4,1 7,8 2,0 7,0 5,2  2,8 

Разпределение на поземлените ресурси на община Марица по видове територии по данни на КВС                                    Таблица № 
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Таблица № 

№ 
Населено място / 

село 

Общо 
земедел
ска земя 

Общо 
трансф. 

земед. земя 

По функционално предназначение 

ниви оризища 
трайни 

насаждения 
ливади 

мери, 
пасища 

необработв
. 

дка дка % дка % дка % дка % 

д
к
а % дка % дка % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1
2 13 14 15 16 17 

1. Бенковски 12 037 2 141 18 2 066 96 0 0 3 0 0 0 72 4 0 0 

2. Войводиново 6 897 3 419 49 3 347 98 0 0 20 0 0 0 52 2 0 0 

3.  Войсил 14 433 807 6 604 75 0 0 142 18 0 0 47 6 14 1 

4.  Граф Игнатиево 19 803 334 2 283 85 0 0 0 0 0 0 46 14 5 1 

5.  Динк 4 794 301 6 290 96 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 

6.  Желязно 5 659 228 4 226 99 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

7. Калековец 7 538 7 108 94 6 192 87 37 0,5 743 10 0 0 99 1 37 0,5 

8. Костиево 16 929 2 341 14 1 594 68 304 13 443 19 0 0 0 0 0 0 

9. Крислово 5 471  277 5 255 92 4 1 0 0 0 0 18 7 0 0 

10.  Маноле 21 920 2 239 10 2 130 96 0 0 0 0 0 0 56 2 53 2 

11. Манолско Конаре 11 469 110 1 109 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

12. Радиново 8 584 2 273 26 2 118 93 0 0 0 0 0 0 139 6 16 1 

13. Рогош 20 790 953 5 779 82 0 0 23 2 0 0 72 8 79 8 

14. Скутаре 11 407 3 693 32 3 096 84 349 9 66 2 0 0 54 2 128 3 

15. Строево 20 754 1 654 8 1 571 95 0 0 11 1 0 0 72 4 0 0 

16. Трилистник 8 908 369 4 369 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Труд 27 406 4 086 15 3 682 90 107 2 194 5 0 0 13 1 90 2 

18. Царацово 8 498 3 564 42 3 353 94 23 1 5 0 0 0 58 2 125 3 

19. Ясно поле 9 431 27 0 19 70 0 0 0 0 0 0 8 30 0 0 

  
Общо за 
общината 242 728 35 924 15 32 083 88 824 3 1 661 5 0 0 809 3 547 1 
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Таблица № 

№ 

Населено 
място / село 

Общо 
земедел
ска земя 

Общо 
трансф. 

Земед. Земя 

По функционално предназначение 

ниви оризища 
трайни 

насаждени
я 

ливади 
мери,паси

ща 
необработ

вани 

дка дка % дка % дка % дка % дка % дка % дка % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. ПУЛСАР 1 60 481 11 126 18 9 735 88 327 3 593 5 0 0 316 3 155 1 

  

с. Бенковски 12 037 2 141 18 2 066 96 0 0 3 0 0 0 72 4 0 0 

с. Войсил 14 433 807 6 604 75 0 0 142 18 0 0 47 6 14 1 

с. Костиево 16 929 2 341 14 1 594 68 304 13 443 19 0 0 0 0 0 0 

с. Радиново 8 584 2 273 26 2 118 93 0 0 0 0 0 0 139 6 16 1 

с. Царацово 8 498 3 564 42 3 353 94 23 1 5 0 0 0 58 2 125 3 

                                 

2. ПУЛСАР 2 67 963  6 074 9 5 536 91 107 2 205 3 0 0 131 2 95 2 

  

с. Граф 
Игнатиево 19 803 334 2 283 85 0 0 0 0 0 0 46 14 5 1 

с. Строево 20 754 1 654 8 1 571 95 0 0 11 1 0 0 72 4 0 0 

с. Труд 27 406 4 086 15 3 682 90 107 2 194 5 0 0 13 1 90 2 

                                

3. ПУЛСАР 3 17 803 7 686 43 6 737 88 41 0 754 10 0 0 117 2 37 0 

  

с. Динк 4 794 301 6 290 96 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 

с. Калековец 7 538 7 108 94 6 192 87 37 0,5 743 10 0 0 99 1 37 0,5 

с. Крислово 5 471 277 5 255 92 4 1 0 0 0 0 18 7 0 0 

                                

4. ПУЛСАР 4 12 556 3 647 29 3 573 98 0 0 20 0 0 0 54 2 0 0 

  

с. Войводиново 6 897 3 419 49 3 347 98 0 0 20 0 0 0 52 2 0 0 

с. Желязно 5 659 228 4 226 99 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

                                

5. ПУЛСАР 5 41 105 5 015 12 4 244 85 349 7 89 2 0 0 126 2 207 4 

  с. Рогош 20 790 953 5 779 82 0 0 23 2 0 0 72 8 79 8 

  с. Скутаре 11 407 3 693 32 3 096 84 349 9 66 2 0 0 54 2 128 3 

  с. Трилистник 8 908 369 4 369 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                  

6. ПУЛСАР 6 42 820 2 376 5,5 2 258 5,27 0 0 0 0 0 0 65 3 53 2 

  с. Маноле 21 920 2 239 10 2 130 96 0 0 0 0 0 0 56 2 53 2 

  
с. Манолско 
Конаре 11 469 110 1 109 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  с. Ясно поле 9 431 27 0 19 70 0 0 0 0 0 0 8 30 0 0 

                                  

  
Общо за 
общината 242 728 35 924 15 32083 88 824 3 1 661 5 0 0 809 3 547 1 

 

Трансформация на земеделски земи в урбанизирани територии – по ПУЛСАРи и землища 
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4.2. Морфологична характеристика 
 Вследствие на възстановяването на собствеността  върху земеделските земи в 
изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и на 
възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на собствеността 
върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), на територията на общината са 
установени следните видове собственост (таблици  № 1  и № 2): 
 Според последния утвърден баланс на територията (към 31.12.2000 г.): 24 134,4 ха, 
или 70,4% от територията на общината са:  

• частна собственост – 91,4% от обработваемите земи (ниви, трайни 
насаждения, ливади); 

•  държавна собственост са 2 515,3 ха (7,3% от територията на общината). 
Това са земите на Държавния горски фонд, Държавния поземлен фонд, част от 
териториите на водните течения и водните площи, жп линиите и републиканската 
пътна мрежа, кариери, летище, малка част от населените места и други урбанизирани 
територии,  непригодни земи и др.; 

• общинска е собствеността върху 5 648,7 ха земя (16,4%) – мери и пасища, 
полските пътища и прокари, общинската  пътна мрежа, общински гори, част от 
територията на населените места, депата за битови отпадъци; 

• на религиозни организации е собствеността върху 380 дка ниви; 
• в групата „друга собственост” – 1929,3 ха са включени по-голямата част от 

населените места и другите урбанизирани територии, както и малка част от нивите. 
 В таблица № 3 е представено разпределението на територията  на землищата и 
общо на общината по видове собственост според информацията от картите  на 
възстановената собственост на землищата. Различията в таблици № 1 и 3 по 
отношение на размера на видовете собственост ще се отстранят при изготвянето на 
поредния   баланс на територията. 
 Бонитетна оценка (категоризация) на земеделските земи 
  Според пригодността им  за земеделско производство земеделските земи се 
разпределят в пет групи: 
 В първа група (с много добри условия за земеделско производство) се включват 
земи от I  и II  категория с бал над 81; във втора група (с добри условия) – земи от III и IV 
категория с бал от 61 до 80; в трета група (със средни условия) – земи от V и VI 
категория с бал от 41 до 60; в четвърта група (с лоши условия) – от VII и VIII категория с 
бал от 21 до 40, и в пета група са непригодни за земеделско ползване земи от IX и X  
категория с бал до 20. 
 В таблица № 4 е дадено разпределението на стопанисваната земя 
(обработваемата земя, мерите и пасищата) в землищата по категории. 
 Висок е относителният  дял (над 50% от стопанисваната земя) на най-качествени 
земеделски земи от І до IV    категория в  землищата на селата Войводиново, Динк, 
Желязно, Калековец, Костиево и Крислово.  
 Общото заключение е, че 41,3% от стопанисваната земя на общината е с много 
добри и добри характеристики за земеделско производство, 53,1 % са със средни условия. 
С лоши характеристики са 1,1% от земите, и непригодни за земеделско производство са 
4,5 % (най-голям е делът им в землищата на селата Радиново – 42,4% от стопанисваната  
земя, Костиево – 23,0%, Царацово – 9,8%, Бенковски – 7,3%). 

Общите продуктивни възможности на стопанисваната земя в общината се 
характеризират със среднопретегления (агрономически) бонитетен бал -  56 бала, което 
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я причислява към бонитетната група „със средни условия за земеделско производство”, 
или V категория. С най-висок среднопретеглен бонитетен бал – от 61 до 70  бала (ІV 
категория) е стопанисваната земя в пет землища – на селата Войводиново, Динк, 
Желязно, Калековец, Костиево и Крислово. Със среднопретеглен бонитетен бал от 51 до 
60 (V категория) са земите  в землищата на 10 населени места, в 2 землища земите са с 
бал от 41 до 50 (VІ категория), а с най-нисък бал – 37 (VІІ категория) е стопанисваната 
земя в землището на с. Радиново. За землището на с. Войсил няма информация от 
картата на възстановената собственост за категоризацията на стопанисваната земя. 
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Начин на трайно ползване Общо 
Относ. дял 

% 

Вид собственост 

Частна Държавна Общинска 
На рел. 

орг. 
Друга 

 ха % ха ха ха ха ха 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Обработваема земя 25 948,0 75,7 23 707,4 220,2 1 921,7 38,0 60,7 

1. Ниви 24 275,8 70,8 22 603,7 214,4 1 359,0 38,0 60,7 

2. Трайни насаждения 1 433,7 4,2 991,5 5,8 436,4   

3. Естествени ливади 238,5 0,7 112,2  126,3   

ІІ. Необработваема земя 8 317,7 24,3 427,0 2 295,1 3 727,0 0 1 868,6 

1. Мери, пасища 1 557,9 4,6 233,2 136,9 1 187,8   

2. Полски пътища и прокари 1 137,4 3,3   1 137,4   

3. Гори 644,4 1,9 193,8 408,8 41,8   

4. Голини, сечища, пожарища 53,6 0,2  53,6    

5. Поляни 6,8 0,0  6,8    

6. Горски пътища и просеки 3,8 0,0  3,8    

7. Застроени площи 1 523,2 4,4  44,3   1 478,9 

8. Озеленени площи и гробища 55,9 0,2  23,8 32,1   
9. Улици и площади 389,7 1,1     389,7 
10. Реки 385,4 1,1  385,4    

11. Язовири, водоеми и канали 1 233,5 3,6  135,0 1098,5   

12. Езера 11,8 0,1  11,8    

13. Блата и мочурища 25,5 0,1  25,5    

14. Рибарници 214,1 0,6  0,8 213,3   

15. Кариери и рудници 4,1 0,0  4,1    

16. Депа за промишлени отпадъци 8,6 0,0  8,6    

17. Депа за битови отпадъци 16,1 0,1   16,1   

18. Непригодни земи 76,1 0,2  76,1    

19. Жп линии и съоръжения 106,7 0,3  106,7    

20. Републиканска пътна мрежа 366,3 1,1  366,3    

21. Местни и ведомствени пътища 7,0 0,0  7,0    

22. Летища 489,1 1,4  489,1    

23. Наземни проводи и 
инж. съоръжения 

0,7 0,0  
 

0,7 
   

ОБЩО 34 265,7 100,0 24 134,4 2 515,3 5 648,7 38,0 1 929,3 

 
 

№ ВИД ТЕРИТОРИЯ 
Общо 

Вид собственост 

Частна Държавна Общинска 
На рел. 

орг. 
Друга 

ха ха ха ха ха ха 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ОБЩА ТЕРИТОРИЯ 34 265,7 24 134,4 2 515,3 5 648,7 38,0 1 929,3 
2. Земеделски територии 27 908,9 23 126,3 422,1 4 259,1 38,0 63,4 
3. Горски територии 630,7 113,8 487,3 29,6 0 0 

4. 
Населени места и други урбанизирани 
територии 

2 857,2 894,3 64,9 32,1 0 1 865,9 

5. Водни течения и водни площи 1 870,3 0 558,5 1 311,8 0 0 

6. 
Територии за добив на полезни изкопаеми и депа 
за отпадъци 

28,8 0 12,7 16,1 0 0 

7. Територии за транспорт и инфраструктура 969,8 0 969,8 0 0 0 

Таблица №1 Разпределение на територията на общината по начин на трайно ползване и вид собственост 

Разпределение на поземлените ресурси по вид територия и вид собственост 
Таблица №2 
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Разпределение на територията на общината по вид собственост (по информация на картите на възстановената 
собственост на земята) 

Таблица №3 

 
 

Населено място 
(землище) 

 
 

Обща площ 
на 

землището 
 

Вид собственост 
 

Държавна Общинска 

 
Стопани- 

свана 
от 

общината 

 
Частна 

индивиду 
ална 

 
Съсоб
стве- 
ност 

 

Друга 
(на 

общест. 
организ., 

религиозни 
организ., 

чуждестр. 
и др.) 

 
 

Публична 

 
 

частна 

 
 

публична 

 
 

частна 

ха ха ха ха ха ха ха ха ха 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. с. Бенковски 1689,3 13,6 45,7 115,5 126,0  1297,6 2,2 88,7 
2. с. Войводиново 1305,7 46,6 32,2 82,6 113,9 0,1 855,3 0,6 174,4 
3. с. Войсил 1801,1 1,0 52,7 68,3 207,6  1435,3 7,1 29,1 
4. с. Граф 
Игнатиево 

2859,7 22,1 502,6 138,7 323,6  1853,3 1,1 18,3 

5. с. Динк 588,3  7,0 32,9 72,1  371,5 4,8 100,0 
6. с. Желязно 651,0 13,3 22,6 32,4 63,6 0,1 509,6 0,4 9,0 
7. с. Калековец 1796,1 17,3 73,9 127,3 186,3 1,5 1331,4 2,3 56,1 
8. с. Костиево 2348,9 34,8 101,6 122,9 175,3  1848,0  66,3 
9. с. Крислово 678,1  26,6 44,1 61,0  542,0 0,7 3,7 
10. с .Маноле 3189,2 2,1 240,0 154,6 502,4  2061,9 4,0 224,2 
11. с. Манолско 
Конаре 

1348,5 26,1 12,5 85,6 173,1 3,4 1023,9 0,8 23,1 

12. с. Радиново 1270,5 14,9 21,1 59,6 120,7  948,2 13,5 92,5 
13. с. Рогош 2711,2 0,8 239,8 184,7 153,0 10,7 2058,6 6,7 56,9 
14. с. Скутаре 1854,2 44,6 75,9 123,9 187,4  1315,2 0,6 106,6 
15. с. Строево 2488,0 12,1 45,8 30,2 291,8  2080,3 22,9 4,9 
16. с. Трилистник 1183,9 11,9 148,8 79,6 137,7  730,3 4,3 71,3 
17. с. Труд 3965,0 58,3 174,3 315,3 290,9 0,7 2999,9 52,1 73,5 
18. с. Царацово 1457,0 29,2 25,2 114,5 93,2 31,2 1095,2 2,6 65,9 
19. с. Ясно поле 1080,0 5,6 23,9 58,1 177,0 1,5 785,8 0,9 27,2 
ОБЩО : 3426,7 354,3 1872,2 1970,8 3456,6 49,2 25143,3 127,6 1291,7 
Относителен дял   
(%) 

100,0 1,0 5,4 5,7 10,1 0,1 73,5 0,4 3,8 
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Разпределение на стопанисваната земя на общината по категории (по информация от картите на 
възстановената собственост на землищата) 

Таблица №3 
 
 
 

№ 

 
 
 

Населено място 
(землище) 

 
 
 

Имоти  
брой 

 
 
 

По категории земя (%  от  площта на стопанисваната земя)  

Средно 
претеглен 

бал  на 
землище 

то 
 (катего 

рия) 
   I II III IV V VI VII VIII IX X  
              
1. с. Бенковски 2195    15,3 74,1 3,3    7,3 53 ( V ) 
2. с. Войводиново 1306    100,0       65 ( IV ) 
3. С. Войсил 1544       Няма данни 
4. с. Граф Игнатиево 2368 0,1   16,3 61,9 18,0    3,7 53 ( V ) 
5. с. Динк 445    83,6 16,4      63 (IV ) 
6. с. Желязно 542    100,0       65 ( IV ) 
7. с. Калековец 1914   7,3 65,9 15,4 11,4     62 ( IV ) 
8. с. Костиево 2480    51,4 24,0 1,6    23,0 48 ( VI ) 
9. с. Крислово 849    100,0       65 ( IV ) 
10. с. Маноле 3532   3,5 22,2 60,8 13,0     57 ( V ) 
11. с. Манолско Конаре 1450    48,0 52,0      60 ( V ) 
12. с. Радиново 1209    48,4  2,7 6,5   42,4 37 ( VII ) 
13. с. Рогош 3231   0,4 10,9 84,9  0,03 3,8   55 ( V ) 
14. с. Скутаре 2079   9,8 40,1 48,3   1,8   60 ( V ) 
15. с. Строево 2822    9,6 90,4      56 ( V ) 
16. с. Трилистник 1260   26,2 7,8 57,5   8,5   58 ( V ) 
17. с. Труд 4859    49,6 45,8 4,5   0,01 0,1 59 ( V ) 
18. с. Царацово 2065    35,8 43,1 11,3    9,8 53 ( V ) 
19. с. Ясно поле 992   23,2 24,8 50,8 0,8    0,4 46 ( VI ) 
                               За общината: 37142 0,01  3,2 38,1 48,2 4,9 0,3 0,8 0,0 4,5 56 ( V ) 

 

Таблица №4 
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5. ЛАНДШАФТНИ И ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 
5.1. Екологична характеристика  
За състоянието на околната среда ще бъде направен обзор на следните нейни 

компоненти: въздух, шум, води, лъчения, почва, различни антропогенни фактори, 
биологично разнообразие. Зафиксираните стойности на тези компоненти са в пряка 
зависимост и от местоположението на общината в Тракийската низина, близостта до 
областния център Пловдив, гъстотата на инфраструктурните транспортни и 
технически обекти и състоянието им, урбанизацията и благоустроеността.  

Нарушеното екологично равновесие е в резултат най-вече от човешката 
дейност – битова, стопанска, отдих, транспорт /пътен и въздушен/.  

Въздух  
На територията на община Марица няма мониторинг за доказване на качествата 

на атмосферния въздух. Климатико-географското ѝ положение в подветрената зона на 
преобладаващите северозападни ветрове се отразява благоприятно на състоянието на 
въздуха. Според районирането за оценка в управлението на атмосферния въздух /Нар. 7 
към Закона за чистотата на атмосферния въздух – ДВ бр. 45/99 г./, община Марица, 
попада в район, на който нивата на замърсяванията не надвишават долните оценъчни 
прагове. Няма значими източници на замърсяване с вредни емисии /прах, серен двуокис, 
азотни окиси, серни аерозоли/ и характера на разсейването е благоприятен. Най-
близкият пункт е на територията на ДДС „Чекерица”, община Раковски, но за община 
Марица наблюдението на замърсняванията се извършват най-вече чрез данни от 
инструментални измервания /на емисиите на вредни вещества, изхвърляни от точкови 
източници в атмосферния въздух/ и от експертни оценки на база данни на 
статистически и териториални разчети. Източници на замърсяване са: 

• използване на твърди горива в бита /на режим: „запалване - загасяване”, 2 пъти 
дневно/ - 80% от домакинствата;  

• автомобилният транспорт, състоянието на пътищата и нейната 
натовареност – шосето Пловдив - Карлово - Пловдив - Раковски, АМ „Тракия”; 

• Нерегламентираните депа за битови отпадъци. Отпадните непречистени 
битови и поримшлени води. 

По описания по-горе начин за наблюдение , могат да се посочат следните данни в 
зимния период. ФПЧ 10: ПДК /ср.дн/ 50 мг/м3 до 70 мг/м3 ПДК /ср.год/30 мг/м3 до 42 мг/м3 
ПДК /ср.год/ - Пункт „Чекерица” е 20,675 мг/м3

Почви  
. 

В общия баланс на общинската територия, земеделските земи са 83%, високо-
продуктивни алувиално-полувиални образувания, които осигуряват добър поминък на 
населението. Състоянието им е един от факторите, влияещи на местната икономика.  
От земеделските земи, обработваемите са 75%, а от тях с възможност за напояване са 
60%.  

Вредни вещества в почвите попадат от въздуха, водата /дъждовна и от 
напояване/ и от човешката дейност/обработка на земята, нерегламентирано 
складиране на отпадъци и др./  

За територията на община Марица няма изработена мониторингова система за 
проследяване почвеното състояние, а последното картиране на почвите в България е 
от 60-те години на XX век. Въпреки това отново по експертна оценка и от някои 
пунктови замърсявания, може да се твърди, че данните за състоянието са добри:  

• Няма засолени почви;  
• Няма установени количества на забранени пестициди. Със средствата на 
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ПУПООС, през 2004 г , в землището на с. Трилистник беше направен охраняем склад за 
депониране и съхранение на негодни за употреба пестициди /16,3 м твърди и 300 л 
течни/ всички останали стари депа са закрити и санирани/. От употреба на минерални 
торове, най-засегнат е районът на с. Бенковски /голямо селскостопанско летище/;  

• Тежки метали /олово, цинк, мед, кадмий,хром, никел/ от напояване по данни от 
13 пункта при селата Костиево, Бенковски, Царацово, Труд, Граф Игнатиево, 
Войводиново, Калековец, Рогош, Манолско конаре – няма. Няма замърсяване и от други 
източници, например автомобили или КЦМ, което е на повече от 15 км от 
територията;  

• Няма нарушени от кариерна дейност обработваеми земеделски земи. 
Нерегламентирани случаи на изземане на инертни материали от частни лица има по 
поречието на р. Марица и устието на р. Стряма, край с. Костиево, Калековец, 
Трилистник и с. Маноле. Общината, подпомогната от местни НПО, завишава контрола 
на закононарушенията;  

• Няма нарушения от ерозия. Паленето на стърнища е забранено и се 
контролира. Предприети са необходимите мерки за временното депониране на 
отпадъците от бита и производството на регламентирани площадки. Изграден е 
„Регионален завод за преработка на ТБО, в с. Шишманци, община Раковски; 

• Водите от повърхностни течения /реки, напоителни и отводнителни канали/ 
имат добро качество /оценка за статус – умерен/ и концентрацията на вредни 
вещества в тях не надвишава пределно допустимите стойности. На територията на 
община Марица не се провежда мониторингова дейност за водите;  

• Радиоактивни вещества в почвата са изследвани при с. Ясно поле. Установено е 
наличие на естествен радиоактивен фон от уран и слаба кисела реакция за почвата. 
Общо, като негативна реакция от аварията в Чернобил, в почвата се открива, до 
допустимите граници, присъствие на 134 и 137 Сs.  

Шум  
В община „Марица” няма въведена мониторингова система за цялостно 

изследване на шума. Общата обстановка, поради големината на населените места, и 
отдалечеността им едни от други, може да се отредели в повечето случаи като 
благоприятна. Няма оценка и за едновременното въздействие на всички източници на 
шум. Неблагоприятно се отразяват на акустичната среда следните източници:  

• От транспорта: транзитно преминаващите автомобили по направленията 
Пловдив - Карлово, Пловдив - Бургас, Пловдив - Свиленград, Пловдив - Брезово. Най-силно 
са повлияни от транзитното движение на автомобили селата Труд и Граф Игнатиево 
/70 -80 dB/, следват Бенковски, Скутаре, Царацово, Рогош и Маноле /60÷70 dB/. Освен от 
паважната настилка, на нивото на шума пряко влияе състоянието на застаряващия 
автомобилен парк;  

• От бита: също в повечето случаи от използването на физически и морално 
остаряла битова техника. Що се отнася до шум с източник – увеселителни заведения, в 
общината се полагат усилия за изпълнението на действуващи разпоредби; 

• От авиация: източник на такъв шум е военното летище при с. Граф 
Игнатиево. Изследвания не са правени от граждански субекти. Само може да се спомене 
факта, че при излитане на самолет, общият шумов фон се покачва с 10dB, а замерен шум 
от прелитащ на 300 м височина е 110 dB; 

• От производство: в селата няма производствена дейност. Изградените 
стопански обекти са допустими по Нар. № 7 /МЗ и са под постоянен контрол на РИОКОЗ. 
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Оформящите се нови стопански зони в община „Марица”са извън регулационните 
граници на селата, а обектите в тях /с малки изключения на заварени случаи за 
вътрешна несъвместимост/ се изграждат според изискванията на действащата 
нормативна база. За всички действащи обекти са проведени приемателни комисии. С 
предприетите мерки от общината по намаляване и по изолиране на шумовите 
източници се очаква подобряване параметрите на средата;   

• Йонизиращи и нейонизиращи лъчения: 
- Йонизиращи лъчения: по мониторинговата система за радиационен контрол 

2002 - 2003 г., на територията на община „Марица” са разположени 2 пункта от общо 51 
за страната, в селата Костиево и Калековец /базата на „Редки метали”/. Има още един 
наблюдателен пункт в Трилистник – р. Стряма. Измерения гама - фон 0,12 ÷ 0,21 µSv/h е 
естествен за района. Радиопуклиди /Bq/kg/ са: И-238 от 29 до 66, Rа – 266 от 35 до 77, Th 
– 232 от 37 до 62, К-40 от 713 до 871 и също са в рамките, естествени за българските 
почви. Отложенията на Cs – 137 са 14 Bg /кг-326 Bg/kg/ се дължат на Чернобилската 
авария/ са близки до определените през 2002 г стойности; 

- Нейонизиращи лъчения /електростатично поле, постоянно статично поле, 
свърхниско честотни ЕП и МП, Радиочестотни ЕМВ, свърхнискочестотни ЕМВ, 
инфрачервено лъчение, видима светлина, ултравиолетово лъчение, лазерни лъчения/. 
Източници с телекомуникационните системи, летищата, военни обекти, ел. проводи – 
високо напрежнеие. Няма пълна инфромация за действащите в района радиостанции /СВ 
и УКВ/ и ТВ оператори с общо 10 ретранслаторни станции и 30 предавателя. За ЕМП на 
„Глобул” са правени замервания при базови станции Труд, Калековец, Радиново, Граф 
Игнатиево, Рогош, Маноле; за „Мобилтел” са правени измерване на ЕМП при базови 
станции, но не са предоставени подробни данни; Rmax = 46,07 м. Трасета на ВЛ 400 кV 
преминават през землищата на селата Крислово, Желязно, Калековец, Войводиново, 
Рогош. Трасета на 110 кV – през землищата на селата Динк, Труд, Граф Игнатиево. За 
всички трасета има установени зони, отбелязани в земеразделителните планове. За 
бъдещи трасета ВЛ и подстанции ще бъдат указани съответстващите охранителни 
зони.  

Води  
Като показател за чистотата на околната среда е състоянито на водите –

повърхности и свободно течащи, за които няма въведена мониторингова система на 
територията на общината. Питейно-битовото водоснабдяане /27 сондажни кладенци с 
ПС/, като собственост на „В и К” – ЕООД, Пловдив се контролират и охраняват /пояс А/ 
постоянно. Повърхностните води са от реките Марица, Пясъчник, Потока, Стряма и 
Стара река, каналите от напоителната и отводнителните системи /ННС и ВКМ/, 
язовирите. Реките на територията на община Марица са оценени със среден индекс – ІІ 
и ІІІ категории /добра за водоползване или годна за селскостопански нужди/. 
Изследванията от пунктове на Националната мониторингова система показват 
следните биотични индекси /2000 ÷2003 г/ : р.  Потока – Би = 3; р. Пясъчник – БИ = 3 и 
повече = 2; р. Марица – БИ = 3; р. Стряма – БИ = 3 и БИ = 1 при устието. Изводите са, че р. 
Пясъчник е биологично замърсена, а р. Стряма има „екологично поразен участък” от 
„Свиневъдство” – ЕАД, Маноле, водите на ННС и ВКМ пряко са свъразни с водите от 
реките. Допълнително има замърсяване от заустените частични селски 
канализации.Няма изследване, не се наблюдават въздействията върху почвата и върху 
подземните водни течения. Минерални води са открити източно от с. Войводиново / 
1967 г/. Находящите 2 сондажни кладенеца – 500м се експлоатират с концесионен 
договор от „Минералаква” – ООД, гр. Пловдив; експлоатационен запас 1 л/сек. Водата 
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може да се ползва като трапезна и за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика.  
 

5.2.Екологична характеристика (заключение) 
Територията на община Марица е част от Горнотракийската низина, пряко 

свързана с река Марица, по която достига средиземноморско влияние (наличие на 
средиземноморски флористични и фаунистични елементи). Състоянието на флората и 
фауната в момента е резултат от човешката дейност най-вече през последните 100 
години, когато огромни горски територии (цяр, благун) са били унищожени за 
увеличаване на обработваемите площи. Горските съобщества са почти унищожени – 
рекордно ниска лесистост = 1,4 - 1,7% от територията. Естествените гори са не-
повече от 0,7% (цяр, благун,дръжкоцветен дъб, полски бряст). Малки лонгозни гори има 
по поречието на река Марица. 

Стесненият ареал на естествената растителност (2% от територията) и 
големите агроценози, определят ниската постоянна фаунистична населеност. Тя е 
смесица от европейски, транспалеатични и по изключение навлизащи пранотурански 
елементи. Ендемити са открити сред сухоземните охлюви, многоножките и 
сухокрилите. Ендемичен представител на ихтиофауната е мишката бабушка. 
Хиперфауната е силно засегната от селскостопанската дейност и липсата на 
естествени биотопи. Дори например видове като жаба-дървесница и жълтокоремната 
булека се срещат рядко. Почти е изчезнала сухоземната костенурка и големият стрелец. 
Орнитофауната е силно повлияна от липсата на подходящи местообитавания. 
Неексплоатирането на оризищата е засегнало чапловите колонии (изчезнали през 70-те 
години). В опасност е презимуването на черния щъркел. Все още в каналите и реките 
презимуват малък корморан, голям воден бик и блатна сова. 

По-подробно екологичните аспекти са разгледани в Част „Екологична” – 
„Екологична оценка” към ОУП. 
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6.КОНЦЕПЦИЯ ЗА УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА МАРИЦА 
6.1.ТЕОРЕТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 
Концепцията ПУЛСАР трябва да се разглежда като доразвитие на философията на 

ТАУ, в необходимостта функционалните урбанистични системи да се разглеждат като 
отворени, вероятностни структури, които се разгръщат в пространството и времето като 
проявления на вътрешните си закономерности: креативно/интензивни – производство и 
потребление и рекреативно/екстензивни – обитаване и отдих (креативността – активна 
творяща човешка дейност и рекреативността – пасивна творяща човешка дейност). 

Работим все повече, за да работим все по-малко. В тази парадоксална логика се 
крие, може би, тайната на нашето съществуване – да се стремим към равновесие като 
непрекъснато го нарушаваме. Функционалните системи имат устойчив стремеж към 
равновесие, който винаги е неустойчив и така се стига закономерно до пулсиращи 
урбанистични структури – ПУЛСАРИ.  

Всъщност няма истинско устойчиво състояние. От тази гледна точка “устойчивото 
развитие” е една несъстоятелна теза, по-скоро антитеза, която противоречи на същността на 
явленията. Тя трябва да бъде разглеждана с критично око. Онези, които сляпо й се 
доверяват и тръгват след нейната хоругва, ще полетят първи в пропастта. 

Ако има късмет земята/човекът ще оцелее. 
Преди да преминем към практическото разглеждане на концепцията ПУЛСАР, ще се 

разгледат група от фактори, които са били водещи. 

Първо. Глобализацията постави нови изисквания и измерения, които стават водещи. 
Някои вече бяха коментирани. Глобализмът, респективно глобализацията означава 
отвореност на функционалните системи. Те трябва да бъдат по-гъвкави, по-мобилни, по-
рефлексивни. Трябва да притежават подходящата за целта инфраструктура и структура. Това 
означава, че функционалните социални системи ще се налага да се преструктурират. Който 
не се преструктурира, ще бъде пренебрегнат! Защо? Дали само един краен рационализъм 
ръководи света? Има ли място за емоционализма? С кого се съревновава човекът? Със самия 
себе си ли? Това не са въпроси подхвърлени просто така. Те засягат същността на живеенето 
ни. Светът не е единен. Той е твърде далече от това. Той е хетерогенен. А може би става 
въпрос за диалог между две противоположности – логика и лотос. Тези въпроси не може да 
остават скрити. Те касаят всички ни. Те не са извън този план. Те са в него. 

Второ. Глобализацията не предполага непременно по-голяма и по-силна 
централизация, въпреки че такива тенденции се проявяват и такива усещания има у хората. 
В частност това засяга формите на планиране и неговите властови форми – централното 
планиране. Оказа се, че централното планиране се изражда (самоизгражда) в бюрократична 
властова система (М. Вебер), която пренебрегва човешкият фактор. Пренебрегването на 
човешкият фактор има два аспекта: отнемането на правото човек сам да се грижи за себе си 
(„ние ще ви построим жилищата”) и отнемане на индивидуалната инициатива. Нараства все 
повече централната роля на науката, но не просто на науката, а на водещата роля на 
теорията в единство с практиката. „Теорията е най-бързата практика, а практиката най-
добрата теория”. Нараства ролята на теоретичното планиране, което означава установяване 
на закономерности, ръководещи практиката. Формира се сложна система от нови 
функционално-пространствени отношения, които се разглеждат като мрежово общество (с 
неясна структура), основаващо се на потоците от информация, които се генерират и 
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ретланслират. Пулсарите са идея за възлите на структурата на мрежовото общество, които 
генерират и трансферират потоците от информация. 

Трето. Икономиката става все по-зависима – ако под икономика трябва да се разбира 
нещо определено, а не нещо въобще – от теоретическото-иновативното мислене. 
Икономиката е съвкупният рационален продукт. Това, което е важно да се отбележи, е че 
икономиките трябва да се разгледат като вградени системи (нещо като руска матрьошка). 
Няма независими икономически дейности, а те се вграждат едни в други. И нещо много 
важно – икономиката от квартална (централно планирана), стана фрактална (индивидуално 
планирана). Тези съображения са имани предвид при практическото разработване на 
концепцията ПУЛСАР. 

Четвърто. Капиталът става все по-виртуален. Той не е вече „прикованият Прометей”. 
Той няма родина и не се нуждае от визи при своите странствания. Той отива там само където 
е добре приет. И си тръгва незабавно, ако се почувства оскърбен или унижен. Това са 
метафори, но зад тях се крие неговата „желязна” логика – преди всичко печалбата. Парите са 
там където се печели. Това също е взето предвид. 

Пето. Повишаването на качеството на живеенето е непрекъсната тенденция. Под 
качество могат да се разбират различни неща, но няколко са очевидни. Непрекъснати 
изисквания към повишаване комфорта на живеене в чисто битов аспект и на все по-високите 
изисквания в неговия социален аспект. Това е съобразено в концепцията ПУЛСАР. 

Шесто. Природата стана обект на особено внимание и съхраняването й е 
задължително условия за нормализация на отношенията между човека и природата. Самата 
екологична проблематика показва, че съществува различие между тези двама актьори, 
които трябва да станат партньори. Всъщност човек се опитва да бъде загрижен все повече за 
себе си, извън себе си. 

Седмо. Функционирането на човешките общности налага те да се разглеждат като 
сложно функциониращи системи, със съответна структура. Вече се писа за това. Основните 
сфери на човешка дейност: обитаване, производство, потребление, отдих и комуникации, 
които формират сложни пространствени отношения и структури, може да функционират 
нормално само тогава, когато се познават и спазват техните специфични особености – 
креативност и рекреативност и техните вътрешни закономерности – интензивност и 
екстензивност. Това беше важно от теоретическа гледна точка. Иначе нещата започват да 
изглеждат случайни. 

Осмо. В крайна сметка всички тези аспекти на разнообразната човешка дейност, 
рефлектират в един краен видим продукт и това е архитектурата. Под архитектура се приема 
едно по-широко и обобщаващо разбиране за пространствена среда като сътворена или 
въздействана от човека. Урбанистичната архитектура е феноменът, външният израз на 
вътрешния живот на една общност. 

Градът като пространствена структура, е рожба на изкуството архитектура. 
 
Концепцията насочва вниманието си към развитието на урбанистичните ареали. 

Урбанистично-ландшафтните ареали трябва да се формират около активни градски 
центрове-атрактори, агломерирайки всички позитивни аспекти на физическата и 
социалната среда, създавайки по този начин условия за генериране на разнообразни 
активности, с оглед подобряване качеството на живот. Градовете, които се явяват 
фокусите на тези урбанистично-ландшафтни ареали, се  интерпретират като активни 
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ускорители на социално-икономическо и функционално-пространствено развитие, като 
балансирано динамично равновесие между природата и човека, респ. обществото, както 
в тяхната цялост, така също и във всевъзможните им разновидности. 

На второ място, урбанистично-ландшафтните ареали трябва да се разглеждат 
като отворени за взаимодействие и въздействие функционално-пространствени 
структури. 

На трето място, урбанистично-ландшафтните ареали трябва да се разглеждат 
като носители на богато културно-историческо наследство, идентифициращо 
отделните региони, което крие значителен туристически потенциал, а в местата с 
добри природни дадености и курортен такъв. 

Така урбанистично-ландшафтните ареали се очертават като основни фактори, 
както на локално и регионално равнище като агломератори, така и на европейско, при 
формиране на основната урбанистично-ландшафтна структура. 

Тук му е мястото да отбележим, че европейската директива за урбанистично-
ландшафтните ареали е инспирирана от нашата „Теория на ареалния урбанизъм” /ТАУ/, 
която беше разработена през 90-те години на XX в. и публикувана за първи път през 1986 
г. /в Годишник на ВИАС/. През 1996 г. тя беше защитена като научна теза, а години по-
късно стана ръководно начало на европейската регионална политика. Въпреки и заета в 
най-общия ѝ, външен аспект, тя е надежден жалон за устойчиво регионално и 
урбанистично планиране. Казваме най-общия, или външния и аспект, защото 
сърцевината, същността на теорията на ареалите е разкриването на вътрешните 
функционално-пространствени закономерности. За първи път в урбанистичната наука 
се разкриха закономерностите на петте основни сфери на човешка /социална дейност, 
респ.: обитаване /О1/, производство /П1/, потребление /П2/, отдих /О2/ и комуникации 
/К/ - транспортни и инфраструктурни /виж фиг. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/. Разкриването на 
закономерностите на тези сфери – ареали, ни даде основанието да дадем 
определението „Теория на ареалния урбанизъм” /съкратено „Теория на ареалите”/, 
защото за нас е безусловно, че теорията трябва да се основава на закономерности, и 
то, проверени и установени. А случаят с „Теория на ареалите” е такъв. Тя има повече от 
20 годишен „стаж” на проверка, и го издържа успешно. Всичко което се казва или пише, и 
което излиза извън рамките на аспекта „закономерности” трябва да се приема само 
като мнение, т.е. като нещо случайно. Ахилесовата пета на урбанистичната дейност е 
теорията, от времето когато в средата на XIX век испанският урбанист Илделфонсо 
Серда публикува своята „Генерална урбанистична теория”. Трябва да кажем обаче, че тя 
не притежава качествата на теория, тай като не разкрива универсални 
закономерности. Именно обстоятелството, че урбанистичното планиране се основава 
повече на случайности, а не на закономерности ни подтикна към създаването на тази 
теория. Така се преодоля най-голямата вътрешна криза на урбанистичната дейност, 
което може да ѝ осигури устойчив, а не случаен характер, на което се дължат и многото 
грешки в урбанистичната практика. 

Спряхме се  по-обстойно на този аспект на урбанистичното планиране, защото 
концепцията ни за ОУП на община Марица, се базира най-вече именно на теорията на 
ареалите, както ще стане ясно после. ТАУ е гаранция за адекватен урбанизъм, главно 
условие за създаване на функционално - пространствената, респ. урбанистично-
ландшафтната адекватност, гарантираща едно балансирано развитие за постигането 
на по-високо качество на живота. Така ТАУ се явява гарант за успешно устройствено 
планиране. 
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Трябва да отбележим, че ОПРР като „инструмент” на кохезионната политика, е 
насочена най-вече към основните  урбанистично - ландшафтни ареали, които са 
същностните носители и фактори на растеж, разбиран като разумен, балансиран 
растеж, щадящ и природата и човека. 

Налага се да посочим и факта, че преди 20 г. ние за първи път издигнахме 
концепцията за агломерация „Хебър“ обединяваща  в социален и природен аспект 
общините от пространството на р. Марица между Пазарджик - Пловдив - Първомай, в 
който урбанистично-ландшафтен ареал е и община Марица, и то в неговата най-
активна част. 

 
 

 
Анфилади на урбанистично-ландшафтни ареали. Графика: В. Дончев, 1997 г. 
 

 
6.2.СТУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 Концепцията ПУЛСАР /Пулсиращ Урбанистично-
Ландшафтен Ареал на Равновесие/ е израз на всички 
посочени аргументи до тук, и е израз както на 
Европейската, така и на Националната стратегия и 
политика за регионално развитие и балансиран 
растеж, с оглед постигането на устойчиво 
благосъстояние и възможно най-високо качество на 
живот. Концепцията ПУЛСАР е напълно в духа на 
европейските разбирания и изисквания за динамика – 
растеж и устойчивост – благосъстояние. Както се 
подразбира от нейната дефиниция, тя е израз на едно 
ново мислене, мислене в духа на толерантна, а не на 

 
Фиг. 1. Ореол и огърлица.  
Графика: В. Дончев 
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агресивна динамика, на умелото съчетание между креативното и рекреативното, на 
пулсации, които да дадат нов живот на статичното, на доминиране на активното 
външно, над пасивното вътрешно; на закономерното срещу случайното; на 
благородството на двете природи – човешката и естествената. 

Естествено е община Марица да се разглежда в един разширен пространствен 
контекст, заедно с общините Пловдив и Родопи. Трите общини се разглеждат като 
агрегиран урбанистично-ландшафтен ареал, както се спомена вече, един от трите 
български ареали, който е опорен елемент в европейската урбанистична мрежа. 
Ситуационно ареалът може да се представи като съставен от три под/суб/ареала: 
северен, централен и южен, респ.общините Марица, Пловдив и Родопи. Анализът на 
структурата му ни накара да го представим метафорично като „глава” – Пловдив, 
„ореол” – община  Марица и „огърлица” община Родопи /вж. фиг. 1/. Метафората „ореол” 
е за нещо което озарява, а за „огърлица” – за нещо което украсява.  

 

 
Фиг. 2. Яйцето – софтуер и хардуер.  
Графика: В. Дончев 

 
Фиг. 3. Ареали. Графика: В. Дончев 
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Действително структурата на селищните 
елементи на община Марица може  идеализирано 
да се представи като формирана и формираща 
три лъча: северозападен – Радиново, Бенковски, 
Войсил, Костиево, Царацово, северен – Труд, 
Строево, Граф Игнатиево и североизточен – 
Скутаре, Трилистник, Рогош, Маноле. Поради 
дистанцията между  селищните елементи се 
получават добри пространствени „просвети”, 
което ни даде основанието да определим ареала 
на община Марица като „ореолен”. Докато 
структурата на южния ареал община Родопи се е 
формирал от преливащи се един в друг селищни 
елементи, което ни даде основанието да го 
дефинираме като „огърлица”. Така Пловдив на 
север има „ореол”, а на юг – „огърлица”. Двата 

ареала са „обгърнали“ майчински Пловдив, дарявайки го със светлина – „ореолът” и 
топлота – „огърлицата”, т.е. осигурявайки му хранителна среда. В смисъла на последно 
казано, целият ареал може да се оприличи на „яйце” – Пловдив е „жълтъкът“, а 
общините Марица и Родопи – „белтъкът”, т.е. хранителната среда, като тези три 
структурни части представляват едно цяло /вж. фиг. 2/. 

Така се формира  пълноценен урбанистично-ландшафтен ареал МПР /Марица, 
Пловдив, Родопи/, съставен от три под ареала, всеки със своите специфичности и 
приоритети, които в своето съчетание осигуряват общото равновесие: северният 
ареал може да се определи като креативно – рекреативен, централният – като основно 
креативен и южният – като рекреативно-  креативен. /фиг. 3/ 

Базирайки се на тези постановки, концепцията ПУЛСАР предлага 
пространството на община Марица да се разглежда като структурирано от три 
модула – северозападен, северен и североизточен, като всеки модул се характеризира със 
свои функционални особености „модуси“ /т.е. жизненост/. Подобна структура има и 
южният ареал на община Родопи, но с различни характеристики. /фиг. 4/ 

Под въздействието на външни фактори, най-вече автомагистрала „Тракия”, 
както и на вътрешни фактори, в пространствения модел се изявява една динамична 
линейна структура от синусоиден тип.  
                   Моделът предлага формирането на една динамично-равновесна структура, 
условно с два „пада” и един „връх”, съответно северозападен „пад”, поемащ вече 
активираната структура от селата Бенковски, Радиново и Царацово, централен „връх”, 
формиран от селата Труд и Граф Игнатиево и североизточен „пад”, който предполага 
симетрична на северозападния фокус структура от селата Скутаре, Рогош, Маноле и 
Трилистник. В междините на това трилъчие попадат на северозапад с. Строево и на 
североизток с. Калековец /фиг. 5/. Така се получават две трилъчия, едно по-стеснено: 
Строево - Труд - Граф Игнатиево, Калековец и едно по-разширено, което бе описано вече 
по-горе. В междините между р. Марица и северозападното ядро, между него и северния 
фокус, между северния фокус и североизточното ядро и между него и р. Марица са именно 
тези ландшафтни просвети – прозорци, за които вече стана дума. По този начин се 
формира динамично – равновесна, балансирана структура от сравнително активни и 
относително пасивни функционално-пространствени елементи. Всеки модул получава 
ядро на урбанистична тежест – функционален фокус и ландшафтни паузи. 

 
Фиг. 4. Пулсар 1 – ситуация и 
синусоида.  Графика: В. Дончев 
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 Моделът, като всеки модел, има характер на 
идеализация. Но тя не е абстрактна, а е извлечена 
от реалната ситуация. Урбанистичното планиране, 
като научно планиране, по необходимост се 
основава на модели. Липсата на модел преполага 
доминиране на случайността като водеща в 
урбанистичното планиране, но това трудно вече 
би могло да се нарече планиране. Този модел, който 
се предлага за община Марица, не трябва да се 
схваща като нещо крайно, окончателно, твърдо. 
Той е отворен за „провокации”, за нови идеи, които 
неизбежно ще дойдат във времето. И той е в 
състояние да ги приеме, защото концепцията 
ПУЛСАР предполага именно това – динамично 

равновесие. Концепцията предполага възможности  за интерпретация и критичност с 
оглед изявяване на позитивното и отстраняване на негативното. Концепцията ПУЛСАР 
осигурява устойчивост на модела във времето, като позволява практическата му 
актуализация. Така теорията /модела/ ще бъде актуализирана от практиката /опита/. 
Теорията е най-бързата практика, а практиката – най-добрата теория. В това няма 
противоречие, а диалектическо единство. 

Концепцията на ОУП на община Марица се основава на теорията на ареалите, 
на европейската регионална политика, насочена към утвърждаване на мрежата от 
структурни урбанистично-ландшафтни ареали, които да гарантират динамика и 
устойчивост, на стратегията за регионално развитие на Република България, на ОПРР 
като приложна част от стратегията, на спецификата на община Марица и на един 
ясен функционално-пространствен модел, който да гарантира растеж, устойчивост и 
равновесие на структурата на цялата община. Всичко това е гаранция за успеха както 
на самия ОУП, така също и на неговата реализация. 

Общинското пространство притежава голям потенциал за функционално-
структурни и ландшафтно-архитектурни пулсации. Всеки урбанистичен план трябва да 
има функционално-пространствена архитектура. Моделът на концепцията ПУЛСАР 
осигурява такава архитектура /така както е посочено изискването в т. 22 на 
техническото предложение/. С това е постигнато най-високо ниво на урбанистично 
планиране, тъй като архитектурата е проявената, видимата страна, всички намерения 
и очаквания. Както казва К. Кларк: „Архитектурата свидетелства най-ярко за една 
цивилизация“. 

В случая става дума за цивилизацията на XXI век, в която общината трябва да 
присъства с подобаващо достойнство. 

И още нещо, което е твърде съществено. С концепцията ПУЛСАР община Марица, 
може да се превърне наистина в еталон, образец за урбанистично планиране, което е 
сигурна гаранция за подкрепа – институционална и финансова, на всички равнища. 
 

 
 
 
 

 
Фиг. 5. Пулсар 2 – синусоида и 
атрактори.  Графика: В. Дончев 
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7.ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА МАРИЦА 
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7.1 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

В практически план проектът предлага пространството на общината да бъде 
структурирано функционално от шест ПУЛСАР-а, някои от които вече показват белези 
на формиране, а други ще се формират, с оглед постигането на балансирана 
функционално-пространствена структура на общината. Както се посочи многократно, 
„пулсарите“ трябва да се разглеждат като отворени функционални структури, които 
си взаимодействат в пространството и времето. Целта е да не се формират 
затворени монофункционални структури, както поддържаната сега идея за 
производствена зона „Марица-запад“, а полифункционални структури. Това ще позволи 
клиентът да има право на избор, а домециентът да предлага най-добрите условия. Така 
ще се стимулира конкурентният дух, който в своите благородни измерения, ще бъде от 
полза за всички. Планът само създава предпоставките за това, но инициативата ще 
идва отвътре, стимулирана от външни фактори. Концепцията ПУЛСАР трябва да се 
разглежда като една добра стратегия на локално равнище. 

Цялостната структура е резултат от синхронизирането на обстоятелства и 
изисквания от най-горно равнище като европейската директива “Натура 2000”, през 
националните и регионалните планове за развитие и локалните потребности и 
изисквания. Не е пропуснато нито едно важно съображение. 

Пулсарите се формират на териториален принцип, образувани от селата, които 
ги съставят с техните землища. Така принципът на традицията е спазен. Пулсарите 
трябва да се разглеждат като урбанистични комуни, в които водещи са принципите на 
свободата, солидарността, справедливостта и свързаността (4 С). Шестте ПУЛСАР-а 
са: 

ПУЛСАР 1, формиран от селата: Бенковски, Войсил, Костиево, Радиново и 
Царацово; 

ПУЛСАР 2, формиран от селата: Граф Игнатиево, Строево и Труд; 
ПУЛСАР 3, формиран от селата: Динк, Калековец и Крислово; 
ПУЛСАР 4, формиран от селата: Войводиново и Желязно; 
ПУЛСАР 5, формиран от селата: Скутаре и Рогош; 
ПУЛСАР 6, формиран от селата: Маноле, Манолско конаре и Ясно поле. 

 
7.2. СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
7.2.1. ДЕМОГРАФИЯ 
Както се установи от демографския анализ, демографската ситуация ще 

продължи да показва, въпреки и нисък, но устойчив темп на негативен естествен 
прираст. Това се дължи на влошената възрастова структура на по-малката, в сравнение 
със смъртността раждаемост. Положителни тенденции може да настъпят само ако се 
стимулира механичният прираст. Това може да стане, когато механичното нарастване 
на Пловдив се преустанови и по-добрите битови условия, които общината ще предлага, 
ще насочат имиграцията към нея. Съобразно с естествения прираст, който е сега 
демографската прогноза е следната, направена през периоди от 7 години, до 2027 
година: 

Забележка: Прилага се готова таблица от, т.ІІІ, с.13/14 РУС Очаква се населението: 
по естествен път да намалее с около 1500 души. 
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Прогноза по населени места 

Таблица № 

Населени места 2007 2013 2020 2027 

Община Марица 31512 30923 30155 29456 

с. Бенковски 1336 1299 1249 1201 

с. Войводиново 1954 1896 1818 1743 

с. Войсил 1047 1041 1032 1024 

с. Граф-Игнатиево 1925 1808 1656 1517 

с. Динк 839 863 897 933 

с. Желязно 399 401 404 406 

с. Калековец 2516 2559 2621 2684 

с. Костиево 1785 1787 1789 1792 

с. Крислово 646 638 626 615 

с. Маноле 2954 2870 2755 2646 

с. Манолско Конаре 710 648 571 503 

с. Радиново 712 694 669 646 

с. Рогош 3109 3101 3090 3080 

с. Скутаре 2336 2386 2458 2533 

с. Строево 1718 1636 1527 1425 

с. Трилистник 843 840 836 833 

с. Труд 3823 3687 3506 3333 

с. Царацово 2190 2153 2103 2054 

с. Ясно поле 670 616 548 488 

 
7.2.2. ИКОНОМИКА 
Икономиката на общината трябва да продължи да се развива в секторите на 

производството, потреблението и услугите. Водещ отрасъл в производството ще 
бъде този на леката промишленост. Добрите условия, които ще продължи да предлага с 
новия план общината, ще стимулират появата на нови контрагенти. Ако населението 
на общината започне да нараства, то се очаква третичният сектор, този на услугите 
да нараства и да увеличава своя брутен продукт. Друг фактор на икономически растеж 
може да бъде селското стопанство. Общината има едни от най-добрите условия за 
неговото развитие. Очаква се да се възроди отглеждането на ориз, каквито традиции е 
имало от двеста години и каквито тенденции се забелязват напоследък. 

Оказва се, че оризопроизводството е стабилна икономическа дейност. Добри 
условия има и за плодопроизводството, въпреки че там конюнктурата е по-сложна. 
Възможности съществуват и в сферата на туризма, макар и тези възможности да са 
силно ограничени. Има добри предпоставки за формиране на производствени клъстери, 
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които да обвържат земеделието с преработващата промишлеността, а също и с 
културния туризъм. 
 

7.2.3. ОБИТАВАНЕ 
Обитаването или жилищната функция се разглежда първо с нейните основни 

принципи и закономерности като рекреативна функция с екстензивен характер, 
проявяваща се пространствено с адитивно-фрактална морфологична структура. На 
второ място е съображението, че сегашният начин на жилищно застрояване – по 1 
декар на къща, трябва да се приеме като испитана мярка, аршин. На трето място е 
съображението, че Пловдив, според Общия устройствен план от 2008 г., ще има 
потребности от териториален ресурс за нуждите на обитаването за около 30-40 
хиляди души, който не може да се осигури с плана. На четвърто място е първото 
съображение, че обитаването неизбежно ще прояви своите вътрешни закономерности 
и дори и без да е налице териториален недостиг в Пловдив, търсенето на 
индивидуалната форма на обитаване ще надделее. Има и още един аргумент, който сме 
имали предвид при проектното решение. Като функция от чисто неформален тип, 
въпрос на индивидуалната воля, обитаването трудно се поддава на социален контрол, 
освен в тоталитарни ситуации, които вече няма как да настъпят. 

 
Нето жилищните терени сега са 1 686 ха или 16 860 дка, при общ брой на 

жилищните имоти 15 751, което прави по 1 070 кв.м. на имот, при население 31 512 души 
или по двама обитатели в жилищен имот. 

С проекта се предвиждат нови 303 ха за обитаване, които, редуцирани с 
коефициент 0,8 за комуникации, дават нето 240 ха или 2 400 дка. 

Още 2 400 дка се добавят от структурите предвидени за смесени функции и още 
124 ха или 1 240 дка от УРБИКОН “Калековец”. 

Така общо възможните за обитаване жилищни терени, съществуващи и нови, са 
22 800 дка. 

С оглед на горните аргументи, при структуриране на обитаването са 
разработени три сценария. 

Първи сценарий, статичен. 
Приемат се следните условия: 
• размер на жилищния имот – 1 дка; 
• брой на жилищни имоти – 22 800; 
• семейна структура – 2 души; 
• обитаване – еднофамилно; 
• жилищен стандарт – 75 м2 на човек. 
При тези условия могат да обитават общо 45 600 души, при висок комфорт на 

обитаване. 
Втори сценарий, статично-динамичен. 
Приемат се следните условия: 
• размер на жилищния имот – 1 дка; 
• брой на жилищни имоти – 22 800; 
• семейна структура – 2,5 души; 
• обитаване – еднофамилно; 
• жилищен стандарт – 70 м2 на човек. 
При тези условия могат да обитават общо 57 000 души, при висок комфорт. 
Трети сценарий, динамичен. 
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Приемат се следните условия: 
• размер на жилищния имот – 1 дка; 
• брой на жилищни имоти – 22 800; 
• семейна структура – 3 души; 
• жилищен стандарт – 65 м2 на човек. 
При тези условия са осигурени възможности за обитаване на 68 400 души, при 

висок комфорт. 
Могат да се направят и други сценарии с намаляване на размера на имотите. Ние 

приехме, че тези са по-обективни. 
Трябва да се отбележи нещо съществено, за което загатнахме преди. 

Отговорността за действието е в правото на отделните индивиди. Те се насочват 
натам, където има подходящи условия. Но като цяло процесът не може да бъде 
контролиран, което го прави хипотетичен. Разбира се, не всичко е само в правото на 
индивида за избор. Има и общи неща, които трябва да се планират и реализират с 
бюджетни средства. Това ще „саботира“ този процес, но тенденцията е ясна. Под общи 
неща трябва да се разбира благоустройство и снабдяване: водопровод, канализация, 
електропроводи, газопроводи. 
 

7.2.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 
Прогноза за развитие на  социалния сервиз 
Инфраструктурата, включена във функционалния обхват на социалния сервиз има 

отношение към устройствените решения на функционална система „Потребление” на 
ОУП на община Марица.  

При определяне на насоките за бъдещото развитие на съответния обслужващ 
отрасъл или дейност с подчертана социална насоченост се отчитат и изискванията на 
действащите стратегически и нормативни документи. За някои отрасли и дейности 
от социалната инфраструктура, които се развиват на принципите на пазарните 
отношения и механизми (Търговия, Финансово-кредитни услуги и др.) не се предлагат 
конкретни прогнозни разчети. 
             

Методически подход за прогнозиране на социалния сервиз 
 За прогнозиране развитието на социалния сервиз за целите на  ОУП на община 
Марица  се използва  система от  различни по своята същност методи. За конкретните 
цели  прогнозите се разработват на основата на действащите в устройственото 
планиране норми и нормативи. 
 Обект на по-голямо внимание е перспективното развитие на отделните 
обслужващи отрасли и дейности, към които определени ангажименти има  държавата и 
местната административна власт като:  образованието, вкл. предучилищното 
възпитание и общото образование, доболничното здравеопазване; социалните 
дейности; културата; спорта. 

Прогнозните проучвания  за развитието на социалния сервиз в община Марица 
включват: 

• Работни хипотези за прогнозното функционално-пространственото развитие 
на отделните елементи на социалния сервиз; 

• Прогнозни разчети за основните параметри на образованието, 
здравеопазването, спорта и културата в съответствие с демографските прогнозни 
разчети и действащите нормативи; 
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• Предложения за териториална насоченост на потребностите от нова социална 
инфраструктура, при доказана необходимост и на териториално преструктуриране на 
съществуващата инфраструктура на образованието, здравеопазването и др. както и  
на прогнозните технико-икономически параметри, касаещи развитието на социалната 
инфраструктура в общината. 

 Използваните в прогнозата  за социалния сервиз  норми, нормативи и 
стандарти са регламентирани в  действащата нормативна уредба по ТСУ и във 
ведомствени нормативни документи (на Министерство на образованието и науката, 
на Министерство на здравеопазването и др. ведомства). Такива са: 

 В сферата на образованието 
• Норматив за обхват на децата (в % от 100 деца от 3 до 6 годишна възраст); 
• Нормативно определен минимум за броя на децата в една група в детските 

заведения – 12 деца. 
• Норма за пълняемост на 1 група в детските градини – от 18 до 22 деца; 
• Нормативно определен минимум за броя на учениците в една паралелка – 8 

ученици; 
 
В сферата на здравеопазването 
• обхват на  пациентите, обслужвани от един  лекар (пациентска листа) – долна 

граница – 800 д. и  горна граница 1500 д.; 
• минимално време за извършване на прегледите – 20 минути; 
               
 В сферата на социалните дейности 
• минимален брой от 50 самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване 

на звено за домашен социален патронаж; 
 При прогнозните разчети се отчитат и специфичните условия на община 

Марица. 
                          
       Хипотези за развитие на  социалния сервиз 
 

В сферата на образованието: 
В работните хипотези за развитие на отделните подсистеми на социалния 

сервиз се залагат насоките за развитието на образованието, здравеопазването, 
културата, спорта, дейностите по социалното  подпомагане на групи от населението в 
неравностойно положение, които са заложени в действащи национални и регионални 
стратегически и планови документи, касаещи Пловдивска област и община Марица. В 
съответствие с постановките на тези документи, със стратегическите насоки за 
развитието на образованието (предучилищно обучение и  общо образование) в община 
Марица   до 2025 г. трябва да има: 

• Осигуряване на условия за задължително основно образование на всички лица във 
възрастовия контингент от 7 до 15 годишна възраст с постепенно създаване на условия 
за задължително средно образование в перспектива до 2025 г.;  

• Условия за постигане на стандартите за качество на учебно – възпитателния 
процес във всички степени на образование и видове  училища в сферата на средното 
образование; 

• Разкриване и обосноваване на обективните възможности за застъпване на 
професионалното образование на територията на община Марица, при отчитане на 
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специализацията на общинската икономика и бъдещите потребности от местни 
професионално подготвени средни изпълнителски кадри; 

• Съхраняване на съществуващата (при необходимост преструктуриране) и 
изграждане на нова структура на предучилищното обучение, на средното общо и 
професионалното образование, съобразно бъдещата численост на контингентите от 
деца в предучилищна и в учебна възраст и на стандартите за качество на учебно-
възпитателния процес (класна стая за всяка паралелка при едносменен режим на 
обучение). 

Във функционален план, стратегическите насоки  за развитие на образованието 
са ориентирани към  разкриване на СОУ в едно от селата на общината с най-силно 
изявени обслужващи функции  с цел поемане на обучението на учениците и от средния 
курс (ІХ – ХІІ клас) в границите на община Марица. По такъв начин ще се облекчи 
капацитетът на средните училища в Пловдив от ученици от съседните общини. 

В сферата на професионалното образование функционалните аспекти на 
стратегическите насоки  засягат възможностите за разкриване на поне 1 
професионално училище с цел създаване на условия за удовлетворяване на 
потребностите от квалифицирани и добре обучени професионално кадри за отрасли и 
дейности, които ще имат  място в бъдещата социално - икономическа база на 
общината. 

Образователните функции на община Марица ще продължат да са концентрирани 
основно в населените места, в които според разработената демографска прогноза ще 
са налице достатъчни по брой контингенти от деца (3-6 годишна възраст) и лица от 
възрастовия контингент от 7 до 15 и от 15 до 18 годишна възраст. Същите следва да 
удовлетворяват критериите за формиране на необходимия брой групи в детските 
заведения и паралелки в училищата  с нужната оптимална пълняемост.  
 

В сферата на здравеопазването: 
В основата на работната хипотеза за развитието на здравеопазването (на 

извънболничната лечебна  помощ)  се залагат изисквания за по-ефективно използване на 
възможностите на изградената система на първичната извънболнична медицинска 
помощ (ПИМП). Тя се  базира на дейността на общопрактикуващите лични лекари и 
прилагането на законово утвърдените минимални нормативи за числеността на 
обслужваните контингенти от лекарски практики (заложени в Областната здравна 
карта). Работната хипотеза предполага несъществена динамика в броя на 
общопрактикуващите лекари в прогнозния период на действие на ОУП  на община 
Марица. Причина за това са и демографските прогнозни проучвания, които предвиждат 
определено нарастване на броя на населението през прогнозния период. Вторият 
фактор с отражение върху параметрите на извънболничната медицинска помощ  е 
свързан с хипотезата за намаляване на броя на здравно неосигурените  лица.  

Прогнозните параметри  на извънболничната помощ в периода на действие на 
ОУП  на общината (2025 г.), както бе посочено, се определят на основата на 
перспективния брой на населението и на очаквания относителен дял на здравно 
осигурените лица. В това отношение важен стратегически фактор са прогнозните 
разчети за  развитието на заболеваемостта на населението през прогнозния период. 
От неинфекциозните болести като най-значими  хронични болести и през прогнозния 
период се очертават болестите на органите на кръвообращението, злокачествените 
новообразувания, болестите на белия дроб и др. Важна роля в това отношение се 
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предвижда да получи по-добрата профилактика на рисковите контингенти от 
населението, които са най-податливи на подобен тип заболявания. 
 Устройствените аспекти на извънболничната медицинска помощ засягат 
основно локализационните изисквания за адаптиране на съществуващата материална 
база на здравеопазването с цел удовлетворяване на стандартите за качество на 
здравеопазването.  
                                      

В сферата на     културата: 
Във функционален план стратегическите насоки за развитие на културните 

социални дейности в община Марица са изяснени. Те засягат основните направления в 
тази сфера – комплексната читалищна  дейност.  Стратегическите насоки, засягащи 
опазването и експонирането на културно-историческото наследство в общината  са 
обект на други специализирани проучвания в рамките на ОУП на община Марица 
(подсистема КИН). Важно е да се отчита и  създадената, съществуваща със значима по 
мащаби инфраструктура за културна дейност. И в перспектива същата ще се реализира 
в обектите за комплексна културна дейност, каквито са читалищата. Това до голяма 
степен насочва към този тип обекти на културата,   потребността от инвестиционен 
капитал. 

Важно стратегическо направление в развитието на културата е това за търсене 
на възможности за насищане на съществуващи обекти на културата с ново съдържание 
и функции (засягащо най – силно читалищата като комплексен обект на културата). 
Читалищата следва да бъдат местата за нови интернет клубове, за информационни и 
консултантски центрове в населеното място и т.н. 
    

В сферата на спорта: 
Спортът като функция е в тесни функционални взаимоотношения с някои от 

основните функционални  системи на ОУП – „Обитаване”, „Потребление”  (Социален 
сервиз) и „Отдих”. Диференциацията на инфраструктурата на спорта на две основни 
групи – „Спорт за всички” (Масов спорт) и „Високо спортно майсторство” е свързана с 
функционалните и устройствените изисквания на тази инфраструктура. Като цяло 
обектите за спорт са с подчертани  площни измерения. В голяма степен това се отнася 
за обектите с представителен характер – стадиони,  големи спортни зали 
(комбинирани и специализирани), спортни комплекси и др.  

Сега съществуващата инфраструктура на спорта на територията на община 
Марица в прогнозния период на действие на ОУП следва да добият редица допълващи 
функции. Освен чисто спортната функция (основно по линия на масовия спорт) 
спортните обекти по възможност следва да се насищат и с културно-развлекателни 
дейности. По такъв начин чрез интегрирането на допълнителни функции ще стане 
възможно тяхното превръщане в спортно-атракционни центрове, което ще повиши и 
стандарта на средата, в която  те са  разположени. Това  да голяма степен е 
характерно за конния спорт, представен чрез конната база в с. Войводиново.    
 

В сферата на  социалните дейности: 
При определяне на работните хипотези за развитието на социалните дейности и 

на необходимата инфраструктура за задоволяване на потребностите на 
контингентите от лица в неравностойно социално положение, физически и психически 
увреждания се отчита влиянието на такива фактори като: 
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• Целите на провежданата политика към потребностите на посочените 
контингенти лица; 

• Очакваните процеси  на различните форми на инвалидизация на населението; 
•  Прилагането на обективни критерии  за социални уязвими  групи от 

населението и др.  
Във функционалната организация на социалните дейности се открояват няколко 

проблемни направления, свързани с две основни групи, обхващащи специфичните 
контингенти от обслужвани лица - основно възрастни лица в неравностойно положение. 
За задоволяване на потребностите им е необходимо доизграждане на мрежа от 
социални заведения – специализирани социални заведения, дневни центрове за 
рехабилитация, социална интеграция и адаптация и др.  

В устройствен аспект, териториалното насочване на социалната 
инфраструктура, ориентирана към лицата и контингентите от лица в неравностойно 
положение и на най-уязвимите групи от тях (възрастни, самотни хора, хора с 
увреждания), следва да отчита възможността за използване на нефункциониращи 
обекти – общинска собственост (училища, културни домове и др.), които да получат 
ново функционално предназначение. В това отношение следва да се създадат условия за 
реализиране на намеренията на местните власти за появата на нови социални домове – 
за възрастни хора, за други лица със специфични социални потребности и др.  
 

Прогнозни разчети за социалния сервиз 
Прогноза за потребностите от  образователна инфраструктура 
В съответствие с  възприетия методически подход прогнозните разчети за 

необходимата база на образованието  се обосновават с прогнозите за броя на децата в 
съответните възрастови контингенти (общо за общината и по населени места) и  
възприетите коефициенти за обхват на децата в детските заведения и на учениците в 
училищата. 
 В съответствие с възприетите в действащите стратегически документи за 
развитие на образованието, за прогнозните разчети се предлагат следните 
коефициенти: 

• за обхват на  децата в предучилищно обучение (възпитание) – 93,0 за 2015 г. и 
95,0 за 2025 г.; 

• за основната степен (до VІІІ клас) в общото образование  - 0,95 (2015 г.) и  0,98 
(2025 г.); 

•  за средното образование коефициентът на записване е 0,75 (2015 г.) и 0,95 (2025 
г.). 

На основата на прогнозирания брой на контингентите в специфичните 
възрастови групи от населението и предлаганите коефициенти на обхват и на 
записване в образователните заведения е прогнозиран и броят на децата и на 
учениците, които се предвижда да се обучават в детските заведения  и в различните 
образователни степени (нива) в училищата: 
 

Прогноза за групите в детските градини и паралелките в училищата.          
Прогнозните разчети за групите в детските заведения се определят на основата 

на очаквания прогнозен брой на децата, които ще бъдат обхванати в детските 
заведения, съобразени с  норматив за средна пълняемост на една група - 22 - 25 деца.  При 
прогнозата за броя на паралелките в училищата (всички видове), освен определения 
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прогнозен брой на учениците е използван и норматив за средна пълняемост на една 
паралелка  – 22-25 ученици. 

Прогноза за структурата на  образованието (детски заведения и училища). 
Прогнозата за развитието на образователната инфраструктура отчита стандарта за 
осигуряване на качество на учебно-възпитателния процес, а именно – осигуряване на 
класна стая за всяка паралелка при едносменен режим на обучение. 

Разчетите за детските градини са направени при възприет оптимален 
капацитет за  големите села  - 4 групи в едно детско заведение, а за останалите  села  – 
от 1 до 3  групи. Разчетите за средищните училища са за двукомплектни и 
еднокомплектни в останалите села с необходим брой ученици. При тези капацитети на 
обектите в сферата на образованието в населените места не се очертават  
значителни нови потребности от образователна инфраструктура. 
 С цел ограничаване на ученическите пътувания на учениците от средния курс към 
училищата в Пловдив  се очертава като целесъобразно разкриване на ново СОУ – І – ХІІ 
клас. В локализационен аспект като най-подходящо място за него се очертава това да 
бъде с. Труд. 
 

Прогноза за развитие на  здравната инфраструктура 
Прогностичните проучвания  за развитието на здравеопазването в община 

Марица за периода на действие на ОУП  (2025 г.) включват: 
• Прогноза за потребността от лекари и стоматолози в  доболничната лечебна 

помощ; 
• Прогноза за потребността от здравна  (извънболнична ) инфраструктура. 
И двата вида прогнози се разработват на основата на нормативния подход.   
Обща прогноза за броя на лекарите и стоматолозите. Прогнозата за 

потребността от лекари и стоматолози в община Марица се обосновава с 
възприетите нормативи за минималния и максималния  брой  на пациентската листа,  
обслужвани от личните лекари и стоматолози, здравните функции на общината и др. 
Възприетият специфичен норматив  за обслуженост на населението с лични  лекари е 0,8 
- 1,2 д. на 1000 човека от населението. Този норматив е съобразен с оптималния брой на 
пациентските листи на личните лекари и стоматолози, заложени в Националната 
здравна стратегия. 

Прогнозните разчети за броя на лекарските и стоматологичните практики са 
разработени на  основата на: 

•  коригиращия коефициент на здравно неосигурените лица – около 6%; 
•  усреднения норматив за брой на обслужваните от един личен лекар пациенти 

(1300 – 1500 д. за личните лекари и 1500 -1800 д. за стоматолозите). 
 

В сферата на културата 
Изводите и оценките от аналитичните проучвания на инфраструктурата на 

културата показват, че наличната база в населените места от община Марица  
удовлетворява и в конкретни случаи  надхвърля нормативните потребности от 
материална база. Съществуващата задоволеност на населението се запазва и при 
заложените прогнозни разчети за нарастване на броя на населението в общината. 

И в срока на действие на ОУП на община Марица основни обекти на културата в 
селата ще продължат да бъдат читалищата. Както вече бе посочено, те следва да 
поемат допълнителни функции и да се превърнат в основни инициатори на 
мероприятия от сферата на културно-историческото наследство – провеждане на 
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масови мероприятия от културния календар на общината и на отделните кметства, на 
различни празници на фолклора и на художествената самодейност.  

От гледна точка на действията за привеждане на наличната материална база на 
културата в съответствие с повишените изисквания към същата да удовлетвори  
повишените критерии се предвиждат мероприятия, които са не толкова с 
устройствен, а с технико-експлоатационен характер. Същите са свързани с 
реконструкция и модернизация на материалната база, ползвана от регистрираните 16 
читалища. 

Прогнозните разчети за развитие на обекти на културата, оразмерявани чрез 
показателя „брой места” се разработват с помощта на специфични за община Марица  
работни (насочващи) нормативи, а именно: 

• 2015 г. – 16,0 места на 1000 д. от населението; 
• 2025 г. – 18,0 места на 1000 д. от населението.  
По-високите числови величини на предлаганите нормативи се обосновават със 

съществуващата висока степен на задоволеност на населението с обекти на 
културата. 

Така прогнозираните потребности от места в зали и клубове за културни 
дейности в община Марица са в рамките на разполагаемите в момента места в 
читалищните салони – 2 870 бр.  

Прогнозните разчети за потребностите от инфраструктурата на  културата, 
включваща обекти, които се характеризират на площен признак  (обекти от типа на 
изложбени зали, галерии, библиотеки и др.) се определят на основата на следните 
работни нормативи: 

• 2015 г. – 45 м2 на 1000 д., в т.ч. 16 м2. в изложбени зали; 
• 2025 г. – 50 м2 на 1000 д., в т.ч. 17 м2. в изложбени зали. 
Още в първия етап от реализиране на ОУП на община Марица (2015 г.) се 

предвижда изграждане на нови обекти с културни функции (читалищни домове) в селата 
Труд, Крислово, Скутаре и Маноле. 
 

В сферата на спорта 
Аналитичните проучвания за състоянието и обезпечеността на населението с 

инфраструктура на спортни обекти показа, че с наличната спортна база се 
удовлетворяват напълно потребностите от спортна база. Потребностите от 
допълнителни спортни съоръжения са свързани с изграждане на нови покрити спортни 
обекти (в т.ч. и от спортни салони поне в средищните училища, от покрити плувни 
басейни).   

След определяне на населеното място в община Марица, което ще поеме 
функциите на общински център, в ОУП на общината се залага резервиране на терен за 
изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет от 600 – 800 места. 

В селата, които ще изпълняват ролята на вторични обслужващи центрове, ще се 
извърши рехабилитация на съществуващите спортни игрища и други спортни обекти, с 
цел да предлагат по-добри условия за провеждане на спортните функции. 
 

В сферата на социалните дейности 
За оразмеряване на прогнозните разчети за потребностите от инфраструктура 

на социалните дейности се използват данните за броя на населението със специфични 
социални потребности – в неравностойно положение (физически, умствени и психически 
увреждания, възрастни хора  и др.).  
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При наличните контингенти от такива лица (посочени в  т. 2.5. на аналитичния 
раздел) и при действащите нормативи за обхват на такива лица в заведения за социално 
подпомагане се очертава необходимост от следните социални обекти: 

• Дом за възрастни хора  (максимален капацитет 50 места); 
• Дневен дом за възрастни хора (капацитет до 15 места); 
• Защитено жилище за деца и юноши сираци  (капацитет до 15 места); 
• Домашен социален патронаж с капацитет до 250 д. 
За нуждите на социалните дейности могат и следва да се използват 

нефункциониращи  общински обекти с изчерпани социални функции – закрити училища, 
детски заведения, обекти на културата и др. Такава е и политиката на общинските 
власти – за преустройството на закритото училище в с. Ясно поле за възрастни хора с 
увреждания, за преустройство на част от здравната служба в с. Строево и др.   
  

7.2.5. ПРОИЗВОДСТВО 
За нуждите на производствената дейност и логистиката са предвидени общо 775 

ха като най-много те са в ПУЛСАР 1 – 302,8 ха, след това в ПУЛСАР 2 – 150,9 ха, в ПУЛСАР 5 
– 117,4 ха, в ПУЛСАР 4 – 101,1 ха, в ПУЛСАР 3 – 3,8 ха и в ПУЛСАР 6 – 73,0 ха. Такава дейност 
се предвижда да може да се осъществи и в урбанистичните структури с функционално 
предназначение „многофункционални“ и „смесени обслужващо-производствени“ при 
съответен дял от предвидените за тази цел терени. Тези условия са регламентирани в 
правилника за приложение на ОУП на Община Марица. Така посочените три типа 
функционални структури ще стимулират създаването на производствени клъстери. 

 
7.2.6 ОТДИХ 
Като на една от основните жизнени функции, на отдиха е отделено особено 

внимание в проекта. Макар и с не много природни дадености, например гори, община 
Марица разполага с водни ресурси за нуждите на отдиха, най-вече по теченията на 
реките Марица, Пясъчник и Стряма, както и многото напоителни канали и езера – най-
голямото източно от с. Труд, станало известно с пребиваването на ято от черни 
щъркели, около 80 на брой, които зимуват край езерото. 

Възможностите за рекреация са чрез създаване на крайречни паркове, особено по 
протежението на р. Марица, които могат да се използват целогодишно. Освен това се 
предвижда и създаването на „атракциони“ във всеки ПУЛСАР като първият такъв се 
предвижда да се изгради източно от с. Калековец. Край Калековец се предвижда и 
курортна структура с площ 111,7 ха и вилна структура с размер 58,4 ха. Освен това в 
„УРБИКОН” Калековец се предвижда изграждането на рекреационен парк с езеро. Самият 
„УРБИКОН” е предвиден за иновации с урбанистична и архитектурна насоченост, както и 
за развойна дейност. Курортна зона е предвидена и край с. Труд с размер 12,5 ха. 

С изграждането на нова горска екосистема чувствително ще се подобри и 
микроклимата в общината. Предвижда се тя да се обвърже с растително-
рекреационната система на селата и по този начин да се формира една цялостна 
екоструктура за цялото пространство на общината. Това ще създаде една нова 
архитектура на ландшафта на община Марица – урбанистично-водно-растителна. Вече 
отбелязахме, че селата са своеобразни градини сред полето. В плана се предвижда от 
всички нови урбанизирани територии, минимум 20 % да се отделят за градини и паркове, 
освен вътрешното озеленяване на имотите. Предвижда се също и изграждането на 
необходимите спортни обекти във всички ПУЛСАР-и като особено внимание е отделено 
на конната база в с. Войводиново. 
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 7.2.7. УРБАНИСТИЧНО-АРХИТЕКТУРНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ПУЛСАР 
 Както стана ясно, концепцията ПУЛСАР е рефлексна на новите реалности, които 
съвремието налага. Конструирана като отворена и гъвкава функционално-
пространствена система, тя ще създаде възможност за нова урбанистична 
архитектура на общината. Пулсарите ще създадат една нова урбанистична структура, 
която коренно ще промени облика на цялата община. Пулсарите ще се формират като 
една дифузна фрактална урбанистична структура, като един „дифузен град”, чието 
средище се предлага да бъде с. Труд, поради ключовото си местоположение. Той е 
форумът на цялата урбанистична структура, пресечната точка декуманус максимус – 
оста изток-запад, по протежение на автомагистрала „Тракия“ и кардо максимус – оста 
север-юг. /виж приложение „Схема Пулсари”/ 
 
Баланс на урбанистичните структури по ПУЛСАРИ 
 

 
Таблица 1 

 Основни видове функции, 
дейности и елементи 

Терени в дка 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 Общо 

О1 Обитаване/жилищна 5 428,6 4 301,7 2 330,5 1 198,9 3 673,1 3 266,2 20 199,0 
П1 Потребление/обслужване 471,4 215,9 134,9 74,8 247,4 106,7 1 251,1 
П2 Производство/логистика 3 298,8 1 509,7 142,1 1 099,1 1 403,5 800,6 8 253,8 
О2 Отдих/градини/спорт 2 433,1 1 479,8 837,9 1 011,5 1 195,4 730,6 7 688,3 
М1 Многофункционални 5 096,0 2 215,0 1 364,0 1 184,0 1 450,0 886,0 12 195,0 
С1 Смесени П1/П2  222,0 800,0  258,0   1 280,0 
К1 Комуникации 3 174,6 2 771,8 1 106,4 1 136,1 2 071,4 1 397,0 11 657,3 
К2 Комунални/гробища 69,2 90,6 65,0 8,0 108,6 63,4 404,8 
К3 Комунални/инфраструктура 15,0 25,0   18 5,0 63,0 
К4 Курортни  125,0 1 117,0    1 242,0 
В1 Високотехнол./иновативни   3 689,0    3 689,0 
В2 Вилни   584,0    584,0 
В3 Водни/реки, канали, езера 2,2 10,1 5,8 7,4 16,7 1,1 43,3 
С2 Специални/други 47,3 90,0 7,6 14,4 215,7 87,6 462,6 
 Общо 20 258,2 13634,6 11384,2 5 992,2 10 399,8 7 344,2 69 013,2 
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1.Бенковски 
Бенковски получава значително функционално развитие, разширение на 

селищната територия, като компактна структура, както следва: 
• За жилищна функция – около селото от изток, север и запад, както и 

значителна структура към село Войсил; 
• За производствени и складови функции – предимно на юг, гранично със селата 

Радиново и Царацово и автомагистрала „Тракия”; 
• За смесени функции – югозападно и югоизточно до автомагистрала „Тракия”; 
• Път III-805 се изнася по ново обходно трасе източно и северно от селото, като 

се предвижда и общински път към с. Строево. 
 
2. Войводиново 
Войводиново получава нова компактна функционално-пространствена структура 

в посока североизток-югозапад както следва: 
• За жилищни функции – значително разширение в съседство на селото на 

северозапад; 
• За смесени функции – на изток и на юг; 
• За производствено складови функции – североизточно и югозападно; 
• Предвижда се път PDV1191, преминаващ през селото към II-56, да мине в обход 

южно от селото. 
 
3. Войсил 
Войсил получава структурно-функционално развитие предимно на север, 

северозапад и североизток, както следва: 
• За жилищна функция на север - североизток до път III-805; 
• За производствено-складова функция – на север и северозапад по протежение на 

път III-805; 
• За смесени функции – на север между производствено-складовата и жилищната 

структура. 
 
4. Граф Игнатиево 
Граф Игнатиево има незначително разширение на селищната структура, както 

следва: 
• За жилищна функция – малък терен на северозапад; 
• За производствено-складова функция – по цялото протежение между ж.п. 

линията и път II-64; 
• За рекреативна и залесителна дейност е предвиден теренът на север от 

селото – сега мера; 
• Предвижда се общински път между Граф Игнатиево и Динк. 
5. Динк 
Динк получава следното структурно-функционално развитие, както следва: 
• За жилищна функция – на изток и запад, непосредствено до селото; 
• За смесени функции – на юг от двете страни на път PDV 1191; 
• За производствена дейност – на североизток от селото на около 1км се 

предвижда терен за изграждане на газова централа с мощност около 150MW. 
 
6. Желязно 
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Желязно не получава нова функционално-пространствена структура. 
 

 7. Калековец 
Калековец получава значително развитие на функционално-пространствената си 

структура, както следва: 
• За смесени функции – на юг непосредствено до селото; 
• За жилищна и вилна функция – на североизток и изток; 
• За рекреация и отдих – на североизток и изток. 
 
8. Крислово  
Крислово получава разширение на селищната структура за жилищна функция от 

изток, запад и юг. 
 

9. Костиево 
Костиево получава следното структурно-функционално развитие, както следва: 
• За жилищна функция – на изток, север и запад, непосредствено на селищната 

структура; 
• За производствено-складова функция – на североизток и югоизток, източно от 

път PDV 1153, както разширение на строителната граница на селото; 
• За смесени функции – линейно по път I-E80 от север и от двете страни на път 

III-805, до границата със с. Царацово; 
• За комунална дейност – на границата със с. Цалапица, терен от 100дка, за 

междинна обработка на битови отпадъци; 
• Предвидена е полудетелина при пресичане на път I-E 80 и път III-805. 
 
10. Маноле 
Маноле получава значително разширение на функционалната си структура, както 

следва: 
• За жилищна функция – на северозапад и югоизток; 
• За смесени функции – на север, изток, юг, югозапад и северозапад; 
• За производствена и складова функция – на юг и югозапад; 
• За рекреация и отдих – на юг по поречието на р. Стряма и р. Марица; 
• Предвижда се път III-565 да мине по ново трасе, северно от селото; 
• Предвижда се и ново трасе на ж.п. линията за скоростни влакове южно от 

селото. 
 
11. Манолско Конаре 
Манолско Конаре има незначително разширение на селищната структура, както 

следва: 
• За жилищна функция – от югоизток; 
• За производствено-складова функция – от северозапад. 
 
12. Радиново 
Радиново получава незначително разширение, както нова компактна структура, 

основно в югоизточна посока, както следва: 
• За жилищна функция – на югоизток и незначително на североизток и запад; 
• За смесени функции – на югоизток, изток по границата със с. Царацово; 
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• За складово - производствена функция – на североизток и север до границата 
със землището на Бенковски; 

• Нови вътрешни пътища между новопредвидените функционални структури. 
 
13. Рогош 
Рогош получава следното развитие на селищната структура, както следва: 
• За смесени функции – на запад от границата на селото и на север; 
• За производствено-складови функции – на юг непосредствено до селото и на 

запад, до границата по поречието на р. Стряма и р. Марица. 
 
14. Скутаре 
Скутаре получава значително разширение на функционално-пространствената си 

структура, както следва: 
• За жилищна функция – на северозапад, на изток – до границата на Рогош, на юг и 

частично на югозапад; 
• За производствени и складови функции – на запад, от двете страни на път II-56 

и южно от път III-565 до границата на землището на Царацово. 
15. Строево  

 
Строево получава следното развитие на функционално-пространствената 

структура, както следва: 
• За жилищна функция – на изток, непосредствено на селищната структура, 

както и от юг и от югозапад; 
• За смесени функции – на югоизток, източно от път III-606; 
• За производствено-складови функции – северозападно и югоизточно около път 

III-606. 
 
16. Трилистник 
Трилистник получава следното развитие на функционално-пространствената си 

структура, както следва: 
• За производствено-складова функция – на югоизток и северно от селото до 

автомагистрала „Тракия”; 
• За рекреативна функция и отдих – териториите определени по натура 2000. 
 
17. Труд 
Труд получава значително развитие на функционално-пространствената си 

структура, както следва: 
• За жилищна функция – на север и юг, непосредствено до границата на селото; 
• За смесени функции – на юг, до автомагистрала „Тракия” и южно от нея; 
• За производствено-складови функции – източно от селото северно – между ж.п. 

линията и път II-64, до границата на землището на Пловдив; 
• За рекреация и отдих – обектите по натура 2000, поречието на р. Пясъчник и 

рибарниците; 
• Предвижда се път между Труд и Крислово и продължението на връзката със 

Строево, както и пътна връзка западно покрай ж.п. линията, преминаваща под 
автомагистрала „Тракия”. 
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18. Царацово 
Царацово получава значително разширение на функционално-пространствената 

си структура, както следва: 
• За жилищна функция – западно от границата на селото и частично от 

югоизток; 
• За смесени функции – северозападно и североизточно, както и значителна 

структура на югозапад южно от ж.п. линията и път III-805; 
• За производствено-складови функции – северозападно и западно, до границата с 

Радиново и югозападно между ж.п. линията и път PDV-1154 и PDV-1156, както и южно от 
път PDV 1154. 

 
19. Ясно поле 
Ясно поле има разширение, както следва: 
• За производствено-складови функции – на юг. 
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Баланс на територията на общината по функции и дейности 
 

  Площ на Площ на 

Наименование на функционално - съществуващи проектни 

териториалния елемент елементи елементи 
  ха % ха % 
     
ТЕРИТОРИИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ     
     
1. Населени места и др. урбанизирани територии 2 857,2 8,3 6 590,2 19,2 
    1.1. Населени места 2 362,7 6,9 5 929,0 17,3 
          1.1.1. населени места - 2009 г. 2 362,7 6,9 2 362,7 6,9 
          1.1.2. складово-производствена структура (Псп)     1 696,3 4,9 

          1.1.3. смесена многофункционална устройствена структура (Смф)     1 076,7 3,1 
          1.1.4. жилищна устройствена структура с малки  височина, 
плътност и интензивност (Жм) 

    671,2 2,0 

          1.1.5. смесена обслужващо-производствена структура (Соп)     122,1 0,3 
    1.2. Пром. и складови структура извън населените места (складово-
производствена зона - Псп) 

32,9 0,1 48,2 0,1 

    1.3. Специален терен (преработка на отпадъци)     15,3 0,0 
    1.4. Смесена многофункционална устройствена  структура (Смф) 
извън населените места 

    399,0 1,2 

    1.5. Вилни структура     58,4 0,2 
    1.6. Курортни комплекси 6,1 0 100,5 0,3 
    1.7. Застроени обекти извън населените места  423,4 1,2 10,8 0,0 

    1.8. Гробища и извънселищни паркове 32,1 0,1 29,0 0,1 

2. Земеделски територии, в т.ч. 27 816,7 81,2 24 554,2 71,7 

    2.1. Обработваеми земи – ниви 23 393,1 68,4 20 387,6 59,5 

    2.2. Обработваеми земи – трайни насаждения 1 411,7 4,1 1 290,0 3,8 

    2.3. Обработваеми земи – естествени ливади 238,5 0,7 238,5 0,7 
    2.4. Земи по &4 от ЗСПЗЗ 2,7 0,0 2,7 0,0 
    2.5. Мери и пасища 1 557,9 4,5 1 474,9 4,3 
    2.6. Други необработваеми земи (без горите,  създадени върху 
земеделски земи) 

1 212,8 3,8 1 160,5 3,4 

3. Горски територии, в т.ч.: 722,9 2,1 715,4 2,1 
    3.1. Гори с дървопроизводителни и средо-           образуващи функции 593,4 1,7 585,9 1,7 

           в т.ч. създадени върху земеделски земи 82,3 0,2 80,4 0,2 

    3.2. Противоерозионни гори и земи (защитни ивици край река) 129,5 0,4 129,5 0,4 
           в т.ч. създадени върху земеделски земи 9,9 0,0 9,9 0,0 
4. Водни течения и водни площи 1 870,3 5,5 1 782,0 5,2 

5. Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци 28,8 0,1 23,0 0,1 
6. Територии за транспорт и инфраструктура 969,8 2,8 600,9 1,7 

 7.              ОБЩА ПЛОЩ НА ОБЩИНАТА: 34 265,7 100,0 34 265,7 100,0 
                                     в това число     

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     
     
А) Територии за природозащита - - - - 

Б) Защитени територии за опазване на културно-историческо 
наследство 

- - - - 

В) Територии за възстановяване и рекултивация (кариери, депа за 
отпадъци) 

28,8 0,1 23,0 0,1 

Г) Други нарушени терени - - - - 
    ОБЩА ПЛОЩ на точки Б), В) и Г):   28,8 0,1 23,0 0,1 

Приложение по чл.69 от Наредба №8 – Баланс на територията на общината 

Таблица №2 
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8. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
МАРИЦА 

 
Глава първа  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

 
Чл. 1. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на 

община Марица определят специфичните изисквания, устройственото и 
функционалното предназначение и ограниченията при застрояването, както и 
правилата и нормативите за устройство, ползване, застрояване и опазване на 
територията на община Марица. 

Чл. 2. (1) Основната цел на общия устройствен план е да осигури устойчиво 
развитие и благоустрояване на община Марица в съответствие със специфичните 
природни и обществено-икономически дадености и да създаде най-благоприятни условия 
за обитаване, труд и отдих на постоянното население в общината. 
 (2) С прилагането на общия устройствен план и на правилата и нормативите към 
него ще се задоволят следните изисквания: 
 1. Здравословни условия на обитаване и труд, както и сигурност на населението; 
 2. Задоволяване на жилищните нужди на населението; 
 3. Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, 
оформяне на облика и на прилежащите им територии; 
 4. Икономично използване на теренните и природните ресурси. 
 5. Опазване на културно-историческото наследство. 

(3) Главната цел на правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Марица е да 
се дефинират основните изисквания към устройствените разработки (към директивни 
план-схеми и към подробни устройствени планове), които ще бъдат изработвани за 
прилагане на общия устройствен план на община Марица. 

Чл. 3. (1) Общият устройствен план обхваща територията на община Марица в 
административно-териториалните й граници. Графичната част на плана се изработва 
в мащаб 1:25 000. 

(2) Неразделна част от общия устройствен план са: 
1. придружаващите го схеми и обяснителни текстове; 
2. правилата и нормативите за прилагането му. 
 

Глава втора 
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ 
ТЕРЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАРИЦА 
РАЗДЕЛ І 
 

Чл. 4. В урбанизираните територии на населените места и в извънселищните 
урбанизирани територии (съществуващи и новоурбанизирани) се обособяват следните 
устройствени зони, групи устройствени зони и самостоятелни терени:  
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1. Устройствени структури и зони: 
а) жилищна устройствена структура/зона с преобладаващо ниско застрояване 

(Жм); 
б) производствена устройствена структура/зона (Псп);  
в) група смесени многофункционални устройствени структури/зони (С);  
г) група устройствени структури/зони и терени за отдих и рекреация (О).  
д) устройствена структура/зона за озеленяване (Оз); 
2. Самостоятелни терени: 
а) за обществено обслужване (Тоо); 
б) за складово - производствени функции (Тсп); 
в) за озеленяване (Тз); 
г) за спорт (Тс); 
д) дворове за стопанска инициатива (Тси); 
е) за гробища (Тгр). 
Чл. 5. В извънурбанизираните територии се обособяват следните територии с 

общо (преобладаващо) предназначение: 
1. Земеделски територии: 
а) територии за земеделски нужди – ниви;  
б) територии за земеделски нужди – оризища; 
в) територии за трайни насаждения, овощни градини и други;  
г) ливади, пасища, мери; 
д) неизползваеми земеделски земи; 
е) дерета, оврази, пясъци, скали. 
2. Горски територии: 
а) защитни гори; 
б) гори и земи с дървопроизводствени и средообразуващи функции. 
3. Защитени територии, включващи територии за природозащита по Закона за 

защитените територии; за културно-историческа защита по Закона за културното 
наследство, както и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. 

4. Нарушени територии - терени за рекултивация; 
Чл. 6. Извън урбанизираните територии се обособяват самостоятелни терени: 
а) за жилищни функции (Тж); 
б) за обществено обслужване (Тоо); 
в) за складово - производствени функции (Тсп); 
г) за отдих и рекреация (Тор); 
д) за озеленяване (Тз); 
е) за спорт (Тс); 
ж) специални терени (Тст); 
з) животновъдни ферми (Тжф); 
и) дворове за стопанска инициатива (Тси); 
й) паметници на културно-историческото наследство (Тки); 
к) терени на инженерната инфраструктура (Тии); 
л) железопътен транспорт (Тжп); 
м) летища (Тл); 
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н) кариери (Тк); 
Чл. 7. Извън урбанизираните територии се обособяват следните територии, 

заети с водни обекти: 
а) реки, езера, рибарници; 
б) канали - напоителни и отводнителни; 
в) находища на прясна и минерална вода, извори; 
г) територии на водостопанската система; 
д) мочурища. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ 
 

Чл. 8. (1) Жилищните устройствени структури и зони с преобладаващо ниско 
застрояване (Жм) се застроява предимно със сгради за постоянно и/или временно 
обитаване.  

(2) В жилищната устройствена структура/зона с преобладаващо ниско 
застрояване Жм се допуска изграждането и на: 

1. обекти на общественото обслужване; 
2. подземни паркинги и гаражи; 
3. допълващо застрояване по раздел VІІ от глава трета на ЗУТ; 
4. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване на 

сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени 
мероприятия; 

5. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в самостоятелни сгради 
или в партерните нива на жилищните сгради. 

(3) Въз основа на подробен устройствен план е допустимо да се образуват 
урегулирани поземлени имоти с нежилищни функции. Не се допускат обекти за дейности 
с вредни отделяния и влияния. 

Чл. 9. (1) В бруто площта на жилищните територии по ал. 1 са включени: жилищни 
терени (урегулирани жилищни имоти), терени (урегулирани имоти) за обществени и 
обслужващи сгради, терени за улици и паркинги и терени (урегулирани имоти) за 
обществени озеленени площи. 

(2) В жилищната устройствена структура/зона Жм в новоурбанизираните 
територии площта само на жилищните терени (нето жилищни терени, заети от 
самостоятелни урегулирани поземлени имоти и от големи урегулирани поземлени 
имоти за комплексно застрояване с жилищни и обслужващи функции) е до 70 % от 
брутната площ на съответната структурна единица. 

(3) В жилищната устройствена структура/зона Жм в новоурбанизираните 
територии площта на терените за озеленяване (Оз) за широк обществен достъп не 
може да бъде по-малка от 10% от брутната площ на съответната структурна единица. 

Чл. 10. Жилищната устройствена структура/зона с преобладаващо ниско 
застрояване (Жм) се устройва и застроява съгласно следните брутни устройствени 
нормативи (показатели): 
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Вид устройствена 
структура/зона 
или самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Минимална 
озеленена 
площ -  
Поз в % от 
брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Жм <20% <0,3 >30% 
 
Чл. 11. При изработването на подробните устройствени планове за 

самостоятелните урбанистични единици и за самостоятелните терени в 
новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти с конкретно 
предназначение за жилищно застрояване се устройват и застрояват съгласно следните 
нетни устройствени показатели:  
 
Вид устройствена 
структура/зона 
или самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от площта на 
УПИ 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от площта 
на УПИ 
 

Минимална 
озеленена 
площ 
Поз в % от площта 
на УПИ 
 

Жм <40% <0,6 >50% 
Тж <30% <0,4 >60% 

 
Чл. 12. Подробните устройствени планове за жилищната устройствена 

структура/зона с преобладаващо ниско застрояване Жм в новоурбанизираните 
територии се изработват с обхват минимум една структурна единица.  

Чл. 13. В границите на жилищна устройствена структура/зона Жм е допустимо 
свободно и свързано застрояване в два и повече индивидуални урегулирани поземлени 
имоти, както и групово застрояване в големи урегулирани поземлени имоти, съчетано 
със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. 

Чл. 14 Не се допуска свързано основно застрояване на двете странични 
регулационни линии в ъгловите урегулирани поземлени имоти.  

Чл. 15. Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени за 
изграждане в УПИ в жилищната устройствена структура/зона Жм се осигуряват при 
спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните 
територии (ДВ бр. бр.86 от 1 октомври 2004 г., попр. ДВ. бр. 93 от 19 октомври 2004 г.) 

Чл. 16. При изработването на нови и изменения на действащите подробни 
устройствени планове в съществуващите граници на населените места задължително 
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да се извършват проучвания относно прилагането на заварените 
дворищнорегулационни планове при условията и по реда на § 8 от преходните 
разпоредби на ЗУТ.  
 
РАЗДЕЛ ІII 
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВЕНИ 
СТРУКТУРИ/ЗОНИ 
 Чл. 17. На територията на община Марица се обособяват следните смесени 
многофункционални устройствени структури/зони (С): 

1. смесена обслужващо-производствена структура/зона (Соп); 
2. смесена многофункционална структура/зона (Смф); 
3. устройствена зона за високотехнологични комплекси (Овт); 
Чл. 18. Смесени многофункционални устройствени структури/зони (С) се 

устройват и застрояват съгласно следните брутни устройствени нормативи 
(показатели): 

 
Вид устройствена 
структура/зона или 
самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Минимална 
озеленена 
площ -  
Поз в % от 
брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Соп <20% <0,3 >30% 
Смф <20% <0,3 >30% 
Овт <20% <0,5 >25% 

 
Чл. 19. (1) При изработването на подробните устройствени планове за 

самостоятелните структурни единици и за самостоятелните терени в 
новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти в смесените 
многофункционални устройствени структури/зони се устройват и застрояват съгласно 
следните нетни устройствени показатели (нормативи):  

 
Вид устройствена 
структура/зона или 
самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от площта на 
УПИ 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от площта 
на УПИ 
 

Минимална 
озеленена 
площ 
Поз в % от площта 
на УПИ 
 
 

Соп  <40% <0,6 >50% 
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Смф  <40% <0,6 >50% 
Овт <40% <1 >50 

 
(2) В смесената многофункционална устройствена структура Смф се допуска до 

20% от бруто територията ѝ (в границите на всяка структурна единица) да бъде заета 
от самостоятелни урегулирани поземлени имоти с жилищно предназначение.  

Чл. 20. В границите на Смесените многофункционални устройствени структури 
(С) е допустимо свободно, групово (комплексно) и свързано застрояване. 

Чл. 21. В устройствени структури Смф и Соп се допуска изграждането на: 
1. сгради за производствени и обслужващи дейности; 
2. сгради със смесено предназначение и сгради за временно и постоянно 

обитаване; 
3. обекти на административното и общественото обслужване; 
4. търговия, обществено хранене и битови услуги; 
5. подземни паркинги и гаражи; 
6. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване на 

сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени 
мероприятия; 

7. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в партерните нива или в 
самостоятелни сгради. 

Чл. 22. (1) В устройствена структура за високотехнологични комплекси Овт се 
изграждат: 

1. обекти и предприятия с високотехнологични производства, свързани в 
технологичен комплекс; 

2. научни и учебни обекти;  
3. експериментални урбанистични структури; 
4. сгради със смесено предназначение и сгради за временно обитаване; 
5. обекти на административното и общественото обслужване; 
6. подземни паркинги и гаражи; 
7. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване на 

сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени 
мероприятия; 

8. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в партерните нива или в 
самостоятелни сгради. 

(2) Минимум 25% от брутната площ на структурата задължително се 
предвиждат за озеленени площи с широк обществен достъп. От озеленената площ 
минимум 50% е с висока дървесна растителност. 

Чл. 23. (1) В смесените многофункционални устройствени структури С не се 
допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.  

(2) Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
(3) Минимум половината от новопредвидените озеленени площи в смесените 

многофункционални устройствени структури следва да са с висока дървесна 
растителност. 
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(4) Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени за 
изграждане в УПИ се осигуряват при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба № 2 
от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 
системи на урбанизираните територии (ДВ бр. бр.86 от 1 октомври 2004г., попр. ДВ. 
бр.93 от 19 октомври 2004 г.) 
 
РАЗДЕЛ ІV 
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ СТРУКТУРИ/ЗОНИ И 
ТЕРЕНИ  
 Чл. 24. На територията на община Марица се обособяват складово-
производствени устройствени структури/зони (Псп), както и самостоятелни терени 
за складово-производствени функции (Тсп). 

Чл. 25. Складово производствената устройствена структура/зона (Псп) се 
устройва и застроява съгласно следните брутни устройствени нормативи 
(показатели): 

 
Вид устройствена 
структура/зона 
или самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Минимална 
озеленена 
площ -  
Поз в % от 
брутната  
територия на 
структурната 
единица 
 

Псп <30% <0,5 >30% 
 
Чл. 26. (1) При изработването на подробните устройствени планове за 

самостоятелните структурни единици урегулираните поземлени имоти в складово-
производствената устройствена зона (Псп), както и в самостоятелните терени за 
складово-производствени функции (Тсп) се устройват и застрояват съгласно следните 
нетни устройствени показатели (нормативи):  

 
Разновидност на 
смесените 
устройствени 
структури/зони (С) 
 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от площта 
на УПИ 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от площта 
на УПИ 
 

Минимална 
озеленена 
площ 
Поз в % от площта 
на УПИ 
 
 

Псп <60% <1 >30% 
Тсп <50% <0,8 >40% 
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Чл. 27. В границите на складово-производствената устройствена структура/зона 
Псп, както и в самостоятелните терени за складово-производствени функции Тсп е 
допустимо свободно, групово (комплексно) и свързано застрояване. 

Чл. 28. В устройствени структури/зони Псп и в самостоятелните терени за 
складово производствени функции Тсп се допускат незамърсяващи производства, както 
и изграждането на предприятия за логистични дейности.  

Чл. 29. Необходимите места за паркиране и гариране за обектите, предвидени за 
изграждане в УПИ се осигуряват, при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба № 2 
от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 
системи на урбанизираните територии (ДВ бр. бр. 86 от 1 октомври 2004 г., попр. ДВ. 
бр. 93 от 19 октомври 2004 г.) 
 
РАЗДЕЛ V 
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ СТРУКТУРИ/ЗОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ 
ТЕРЕНИ ЗА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ 
 

Чл. 30. На територията на община Марица се обособяват следните 
устройствени структури/зони и самостоятелни терени за отдих и рекреация (О): 

1. устройствена структура/зона за курорт и допълващи функции (Ок); 
2. рекреационна устройствена структура/зона за вилен отдих (Ов); 
3. самостоятелни терени за отдих и рекреация (Тор). 
Чл. 31. Устройствените структури/зони за отдих и рекреация се застрояват 

предимно със сгради за временно обитаване и за курортни нужди, както и обслужващи 
обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих и туризъм.  

Чл. 32. Устройствените структури/зони за отдих и рекреация се устройват и 
застрояват съгласно следните брутни устройствени нормативи (показатели): 

 
Вид устройствена 
структура/зона или 
самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от брутната  
територия на 
структурната 
единица 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от брутната  
територия на 
структурната 
единица 

Минимална 
озеленена 
площ -  
Поз в % от 
брутната  
територия на 
структурната 
единица 

Ок <20% <0,3 >30% 
Ов <10% <0,2 >40% 

Чл. 33. (1) При изработването на подробните устройствени планове за 
самостоятелните структурни единици и за самостоятелните терени в 
новоурбанизираните територии, урегулираните поземлени имоти в устройствените 
структури/зони за отдих и рекреация се устройват и застрояват съгласно следните 
нетни устройствени показатели (нормативи):  
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Вид устройствена 
структура/зона или 
самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от площта на 
УПИ 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от площта 
на УПИ 

Минимална 
озеленена 
площ 
Поз в % от площта 
на УПИ 

Ок <40% <0,6 >50% 
Ов <20% <0,3 >60% 
Тор <20% <0,3 >60% 

 
Чл. 34. Новоурбанизираните територии за курортни устройствени 

структури/зони се изграждат въз основа на подробни устройствени планове, с които се 
предвижда свободно и комплексно застрояване в големи урегулирани поземлени имоти, 
съчетано със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Проектите за 
подробни устройствени планове се изработват по реда и условията на чл. 16 ЗУТ. 
 
РАЗДЕЛ VІ 
УСТРОЙСТВО НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
 

Чл. 35. (1) Озеленените площи за широко обществено ползване – публична 
собственост на общината, предназначени за трайно задоволяване на обществени 
потребности от местно значение, се определят от общинския съвет с приемането на 
подробни устройствени планове за паркове и градини по чл. 62, ал. 9 ЗУТ.  

(2) С решението по ал. 1 общинският съвет обосновава конкретните общински 
нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин и определя поземлените 
имоти частна собственост, които ще бъдат отчуждени по реда на Закона за 
общинската собственост. 

Чл. 36. (1) В урегулираните имоти на зелената система могат да се изграждат 
детски площадки, площадки за спортни и културни дейности – концертни естради, 
летни амфитеатри, изложбени площи, да се разполагат произведения на 
монументалните изкуства и/или на парковото и градинското изкуство, преместваеми 
търговски обекти, информационни и рекламни елементи и др. 

(2) Изграждането и поставянето на обектите по ал. 1, както и на сгради и 
съоръжения за дейности, свързани с отдиха се разрешава, само ако не водят до промяна 
на основните характеристики на озеленената площ. 

Чл. 37. Устройствените структури/зони за озеленяване се устройват и 
застрояват съгласно следните брутни устройствени нормативи (показатели): 
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Вид устройствена 
структура/зона или 
самостоятелен 
терен 

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от брутната  
територия на 
структурната 
единица 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от брутната  
територия на 
структурната 
единица 

Минимална 
озеленена 
площ -  
Поз в % от 
брутната  
територия на 
структурната 
единица 

Тз <1% <0,01 >60% 
Оз <1% <0,01 >60% 

Чл. 38. Урегулираните имоти в устройствените структури/зони и терени на 
зелената система се устройват и застрояват съгласно следните нетни устройствени 
показатели (нормативи): 
 
Вид устройствена 
структура/зона 
или самостоятелен 
терен  

Плътност на 
застрояване Пз 
в % от площта на 
УПИ 
 

Интензивност на 
застрояване 
Кинт от площта 
на УПИ 
 

Минимална 
озеленена 
площ 
Поз в % от площта 
на УПИ 
 

Тз <2% <0.02 >80% 
Оз <2% <0.02 >80% 
 
РАЗДЕЛ VІІ 
ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ  
 

Чл. 39. Горските територии обхващат следната група горски устройствени: 
1. защитни гори; 
2. гори и земи с дървопроизводствени и средообразуващи функции.  
Чл. 40. Земеделските територии обхващат следните групи устройствени зони и 

самостоятелни терени: 
а) устройствена зона за земеделски нужди – ниви; 
б) устройствена зона за трайни насаждения, овощни градини и други; 
в) устройствена зона за земеделски нужди – оризища; 
г) неизползваеми земеделски земи; 
д) ливади, пасища, мери; 
е) дерета, оврази, пясъци, скали; 
ж) терени за животновъдни ферми (Тжф); 
и) терени за дворове за стопанска инициатива (Тси); 
Чл. 41. (1) При спазване на изискванията на Закона за горите и на Закона за опазване на земеделските земи и след 

промяна предназначението на горите и на земеделските земи е допустимо изграждането на проводи и съоръжения на инженерната 

инфраструктура. 
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(2) Мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в земеделските и 
горските територии се устройват с парцеларни планове съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от 
ЗУТ. Парцеларните планове се изработват в обхват минимум една структурна единица. 
РАЗДЕЛ VІII 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ  

 
Чл. 42. Границите на защитените зони по Закона за биологично разнообразие се 

определят със заповедите за обявяването им въз основа на координатен регистър и 
опис на имотите. 

Чл. 43. (1) За обектите, които са предмет на урбанистична намеса и попадат в 
защитените зони, се изготвят подробни устройствени планове, които се придружават 
от оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната 
защитена зона, изготвена при условията и по реда на Закона за биологично 
разнообразие. 

(2) С плановете по ал. 1 се определят: 
1. зоните за застрояване и допустимите дейности в тях; 
2. мерките за охрана и защита на естествения ландшафт и природната среда; 
3. териториите и зоните, в които не се допуска човешка намеса.  
 
Чл. 44. (1) Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват 

съобразно изискванията и определените от НИОНКЦ режими за опазване на 
недвижимите културни ценности. 

(2) В частите от извънурбанизираните територии на община Марица, за които 
са установени данни за наличие на недвижими културни ценности (могили и други 
непроучени паметници на културно-историческото наследство на антична Тракия), се 
установява режим на превантивна устройствена защита. За тях се изготвят 
специализирани подробни устройствени планове, придружени от специфични правила и 
нормативи, с които се предвиждат устройствени мерки за запазване на фактическото 
им ползване, без да се влошават техните качества. След декларирането им или след 
предоставянето на статут на недвижима културна ценност по реда на Закона за 
културното наследство, допустимите дейности и ограниченията при стопанисването, 
ползването и застрояването на тези територии се определят с режима за опазване и с 
планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, приети съгласно 
изискванията на Закона за културното наследство. 
 
РАЗДЕЛ IХ 
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСКАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ 
ПЛАНОВЕ 

 
Чл. 45. (1) Влезлите в сила или одобрените до датата на влизането в сила на 

Общия устройствен план подробни устройствени планове запазват действието си, ако 
предвижданията им са в съответствие с тези на общия устройствен план и на 
правилата и нормативите за неговото прилагане. 
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(2) Подробните устройствени планове, които противоречат на предвижданията 
на Общия устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане се 
изменят при условията и по реда на Закона за устройство на територията. 

(3) Издадените разрешения за строеж, които не са загубили правното си 
действие съгласно чл. 153, ал. 2 ЗУТ преди влизането в сила на новия Общ устройствен 
план и на правилата и нормативите за неговото прилагане, запазват действието си.  

(4) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е 
разрешено по реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и 
проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове, чието 
изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на 
територията преди сключването на договора за възлагане изработването на проекта, 
се привеждат в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план и с 
правилата и нормативите за неговото прилагане преди одобряването им. 

Чл. 46.  (1) За детайлизиране на предвижданията на ОУП и на заложените в ОУПО 
функционално-пространствени параметри, както и с оглед изготвянето на задание и 
определяне на обхват на подробните устройствени планове по прилагането на ОУП се 
изработват Директивни план-схеми за териториално-функционална структура и 
обемно-пространствено изграждане съгласно чл. 39 и сл. от Наредба № 8 от 14.06.2001 г. 
за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

(2) С директивния план-схема се детайлизират заложените в ОУПО функционално-
пространствени параметри и тяхната архитектонична интерпретация. 

(3) Директивните план-схеми за териториално-функционална структура и 
обемно-пространствено изграждане се изработват за всеки ПУЛСАР, чиито граници са 
посочени в приложена план-схема.  

(4) Изработването на директивните план схеми се възлага от кмета на община 
Марица въз основа на изготвено за целта задание за проектиране, съответстващо на 
одобрения Общ устройствен план на общината. Те могат да бъдат изработени по 
възлагане и на заинтересовани физически и/или юридически лица  след разрешение от 
кмета на общината и въз основа на прието от ОЕСУТ и одобрено от кмета на общината 
задание за проектиране. 

(5) Изготвените директивни план-схеми се внасят за разглеждане и приемане от 
общинския експертен съвет по устройство на територията. Приетите от ОЕСУТ 
директивни план-схеми служат за изготвяне на задание за проектиране и за определяне 
на обхвата на подробните устройствени планове за новоурбанизираните територии.   

Чл. 47. (1) Изработването на подробни устройствени планове се възлага от 
кмета на общината по реда на чл. 126 ЗУТ въз основа на изготвеното за случая задание за 
проектиране съобразно правилата и нормативите и устройствените изисквания, 
предвидени в Общия устройствен план и настоящите правила и нормативи. 

(2) Подробните устройствени планове се възлагат  и се изработват най-малко в 
обхват на една структурна единица определена с общия устройствен план. В заданието 
за проектиране задължително се посочват брутните и нетните показатели, 
определени с Общия устройствен план.  
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(3) Подробни устройствени планове могат да се възлагат и от заинтересувани 
лица след разрешение от кмета на общината, ако заявените инвестиционни намерения 
на заявителя съответстват на предвижданията на Общия устройствен план.  

(4) Исканията за допускане на устройствена процедура за изработване на проект 
по ал. 2 се правят с писмено заявление до кмета на общината, придружено от задание за 
проектиране, обосноваващо необходимостта от изработването на плана.  

(5) В 30-дневен срок от постъпване на писменото заявление по предходната 
алинея кметът на общината отказва или разрешава изработването на подробния 
устройствен план за сметка на заявителя. Преди издаване на разрешението кметът на 
общината изисква от експертния съвет да се произнесе по направеното искане. С 
разрешението на кмета на общината се определя обхватът на проекта, който може и 
да не съответства на границите, посочени от заявителя. Разрешение не се издава, 
когато изработването на подробния устройствен план е предмет на споразумение по 
чл. 20 АПК. 

Чл. 48. (1) Подробните устройствени планове за структурните едниници в 
новоурбанизираните територии се изработват при условията и по реда на чл. 16 ЗУТ. 

(2) Със заданието за проектиране се определят границите, в които проектът ще 
бъде изработен по правилата на чл. 16 ЗУТ, като се изключват поземлените имоти, 
попадащи в обхвата на структурната единица, които са урегулирани със заварен 
подробен устройствен план. Частите от тези поземлени имоти, необходими за 
изграждане на обектите по чл. 205 ЗУТ се придобиват чрез отчуждително 
производство, проведено по реда на Закона за общинската собственост след влизане в 
сила на подробния устройствен план. 

(3) Преди възлагането на проекта за подробен устройствен план кметът на 
общината изисква комисията по чл. 210 ЗУТ да определи пазарната стойност на 
поземлените имоти в обхвата на структурната единица, предмет на възлагането. 

(4) С проекта за подробен устройствен план се определят необходимите площи за 
изграждане на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, на 
обектите на социалната инфраструктура, както и на озеленените площи за широко 
обществено ползване - публична общинска собственост и се определя коефициентът за 
редукция на всеки поземлен имот, но не повече от 25% от площта на всеки поземлен 
имот. 

(5) При определяне на площите по предходната алинея, както и при урегулиране на 
поземлените имоти в обхвата на плана се спазват следните правила: 

1. За всеки поземлен имот се определя урегулиран поземлен имот, чиято пазарна 
стойност не може да е по-малка от пазарната стойност на имотите преди 
урегулирането им; 

2. По желание на собственика на поземления имот за него могат да се образуват 
повече от един урегулирани поземлени имоти, като в този случай общата им пазарна 
стойност не може да е по-малка от пазарната стойност на имота преди урегулирането 
му; 

3. При постъпило искане от собственици на поземлени имоти, придружено от 
предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи, 
с проекта за подробен устройствен план могат да се образуват съсобствени 
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урегулирани поземлени имоти. В този случай пазарната стойност на съсобствения УПИ 
не може да е по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им; 

(6) Изготвеният проект за ПУП във фаза предварителен проект се внася в 
комисията по чл. 210 ЗУТ за определяне на пазарната стойност на урегулираните 
поземлени имоти.  

(7) В случай че с решението на комисията по чл. 210 ЗУТ се докаже спазване на 
изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, проектът се съобщава, съгласува и се приема от 
ОЕСУТ по правилата на чл. 128 ЗУТ. 

(8) В случай че с решението на комисията по чл. 210 ЗУТ не се докаже спазване на 
изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3, именно урегулираните поземлени имоти да са с 
пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди 
урегулирането им, проектът се връща на проектанта за преработка. 

(9) Проектът за подробен устройствен план се одобрява по реда на чл. 129 ЗУТ.  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. По смисъла на настоящите правила и нормативи: 

1. „новоурбанизирани територии” са териториите за разширение на населените 
места, за създаване на нови селищните образувания, както и самостоятелните 
терени извън урбанизираните територии на населените места, състоящи се от 
отделни поземлени имоти или група поземлени имоти, в които е допустимо 
застрояване. 

2. „Структурна единица” е териториално обособена част от новоурбанизираните 
територии, означена със самостоятелен индекс и определена с граници и 
функционално предназначение съобразно регистъра на координатите на 
граничните точки - приложение №1; 

3. „брутна площ” на отделна устройствена структура/зона или на структурна 
единица се определя съобразно границите на устройствената структура/зона 
или на структурната единица и включва: терени (урегулирани поземлени имоти) с 
конкретно предназначение съобразно вида на устройствената зона, терени 
(урегулирани имоти) за обществени и обслужващи сгради, терени за улици и 
паркинги и терени (урегулирани имоти) за обществени озеленени площи; 

4. „нетна площ” на устройствена структура/зона включва само терените (площта 
на урегулираните поземлени имоти) с конкретно предназначение, 
съответстващо на вида на устройствената структура/зона. Нетната площ на 
устройствената зона се определя в процеса на изработване на продробните 
устройствени планове; 

5. „съществуващи урбанизирани територии” са селищните територии на всички 
села на територията на община Марица, обхванати от строителните им 
граници, определени с подробните устройствени планове, действащи към 
датата на приемане на Общия устройствен план; 

6. „големи урегулирани поземлени имоти” са урегулирани поземлени имоти, 
образувани от един или повече поземлени имоти с площ не по-малко от 5 дка;  
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7. „заварен подробен устройствен план” е подробен устройствен план, влязъл в сила 
или одобрен  преди приемане на решението на общинския съвет на община 
Марица за одобряване на този Общ устройствен план. 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. (1) Настоящите правила и нормативи са изработени на основание чл. 104, ал. 2 

от Закона за устройство на територията и са неразделна част от Общия устройствен 
план на община Марица. Правилата и нормативите са изработени в съответствие с 
наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ и се одобряват едновременно с Общия устройствен план. 

(2) За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с 
устройството и застрояването на територията на община Марица, се прилагат 
разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна 
уредба към него. 

§ 2. Оригиналът на графичната част на Общия устройствен план се съхранява в 
община Марица. 

§ 3. Общият устройствен план на община Марица и правилата и нормативите за 
неговото прилагане са публични. Община Марица изработва и поддържа регистър, 
съдържащ информация за границите на устройствените структури/зони и 
самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за 
застрояване в тях. 
 
 
 

 


