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УВОД
Общинският план за развитие (ОПР) на община Харманли за периода 2014 – 2020
година е основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и
ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и
интересите на гражданите.
Основните задачи за развитие на община Харманли са:

1. Дефиниране стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020
година.
2. Очертаване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне
на основните приоритетни направления, мерки и проекти.
3. Институционално и финансово осигуряване на плана.
4. Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането
на мотивираните цели.
5. Създаване на работещ ефективен „контакт” с очакваните индикативни
приоритети на ОПР за следващия програмен период и привличането им в територията на
общината.
6. Стимулиране на нова ценностна система и нов подход при решаването на
проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво
развитие.
7. Привличане на всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените
мерки и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране и
демократизацията на управлението.
Общинският план за развитие 2014 – 2020 година има характер на отворен
документ, който подлежи на развитие, усъвършенстване и актуализиране в съответствие
с динамично променящите се условия и фактори.
След приемането му ще настъпят съществени изменения във вътрешната и
външната нормативна и институционална среда, в която ще бъде изпълняван и отчитан.
С ОПР се цели да се създадат условия за балансирано и устойчиво развитие, като
се запазва приемствеността с вече изпълнявания план – 2007 – 2013 година и
приоритетите, дадени към него в Областния междинен доклад от ноември 2010 г. в
посока на намаляване на регионалните и вътрешно-регионалните различия, осигуряване
условия за икономически растеж, нарастване на заетостта, доходите, ограничаване на
депопулацията на населението на общината, подобряване на качеството на услугите,
транспорта, инфраструктурата, околната среда и развитие на всички икономически
сектори и като цяло подобряване на жизненото равнище на гражданите на общината.
Изработването на плана се основава на принципите на гласност, партньорство с
гражданите, ръководителите на институции, предприятия (бизнеса), прозрачност при
осъществяване на планирането, финансирането, програмирането, наблюдението и
оценката за постигане на целите в общината и допълване на финансирането от държавни

(общински) публични източници с основно участие със средства от Кохезионните
фондове на ЕС и публично-частно партньорство.
При съставянето на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 година
се изхожда от:
1. Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., посл. изм. ДВ, бр. 66
от 26 юли 2013 г.).
2. Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията
(обнародван в ДВ от 17 октомври 2012 г.).
3. Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (в сила от
31.08.2008 г., посл. изм. ДВ, бр.5 от 19 януари 2010 г.).
4. Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете региони
за целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 14.07.2007 г.
5. Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Р България (2012 –
2022 г.), приета от МС с Постановление № 696 от 24.08.2012 г.
6. Национална програма за развитие на Република България: България 2020 г.
(първи работен вариант – февруари 2014 г.).
7. Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.),
област Хасково.
8. Наредбата за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на
стратегиите, плановете и програмите за регионално развитие, приета с ПМС № 317 от
24.11.2004 г.
9. Методическите указания за разработване на национална, регионални, областни
и общински стратегии и планове за развитие, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402 от
22.11.2011 г.
10. Областната стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014 – 2020 г.
11. Общинският план за развитие на община Харманли (2007 – 2013 г.).
12. Програмата за опазване на околната среда на Община Харманли 2012-2015г.
13. Общински план за енергийна ефективност и програма за изпълнение
14. Програмата за управление на отпадъците.
15. План за действие за използуване на ВЕИ.
16. Стратегия „Европа 2020” за интелигентен устойчив и приобщаващ растеж.
17. Европейски пакет за „Енергия и климата 20-20-20”.
18. Националната програма за демографско развитие на Р България (2006 – 2020
г.).

Стремежът на екипа, разработващ плана е визията на Общинския план за развитие
2014 - 2020 година да отговаря на Стратегията „Европа 2020” да превърне ЕС в
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост,
производителност и социално обслужване”.

1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ХАРМАНЛИ
1.1 Местоположение и природни ресурси
Община Харманли е разположена в югоизточна България, в централната част на
Хасковска област. Територията на общината е разположена в границата между
Горнотракийската низина, Сакар планина и полите на Източните Родопи. Според
разпоредбите и териториалното разделение на Закона за регионалното развитие тя е
включена в южен централен район за планиране. Този район за планиране се състои от
областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Смолян и Стара Загора. От своя
страна област Хасково включва 261 населени места разпределени на териториален
принцип в 11 общини – Хасково, Димитровград, Симеоновград, Тополовград,
Минерални бани, Харманли, Любимец, Свиленград, Стамболово, Маджарово и
Ивайловград.
Община Харманли включва 25 населени места и граничи с общините Хасково и
Стамболово на запад, на север с община Симеоновград, Тополовград и община Гълъбово
(административна единица в рамките на област Стара Загора), на изток с общините
Любимец и Свиленград и на юг с община Маджарово. На Фиг.1 и Фиг.2 са показани

разположението на област Хасково в територията на РБ и разположението на община
Харманли в територията на област Хасково:

Фиг.1-Разположение на област Хасково в територията на РБ

Фиг.2-Разположение на община Харманли в територията на област Хасково

Като част от структурата на област Хасково, община Харманли се намира в т.нар.
район за трансгранично сътрудничество с Република Гърция и Република Турция.
Разстоянията от общинския център до ГКПП „Капитан Андреево” (граничен пункт с
Турция) е 47км., а до ГКПП „Капитан Петко войвода” (граничен пункт с Гърция) е 38км.
През нейната територия преминават два транс – континентални пътя. Първият е Западна
и Централна Европа – Близкия Изток или трансевропейски транспортен коридор №4, а
вторият е Северна Европа – Близкия Изток или трансевропейския транспортен коридор
№9. През територията на общината преминава и трансевропейската ж.п. линия,
включваща маршрута София – Истанбул. Това местополжение играе съществена роля
както за икономиката на общината, така и за нейното демографско и социално развитие.
Релеф, климат, растителен и животински свят
Община Харманли е разположена в централната част на Хасковска област.
Територията й е с разнообразен релеф и променяща се надморска височина. По –
голямата част от тази територия е равнинна, а останалата част има планински и
полупланински релеф. Две трети от населените места се намират в Сакар планина, а една
трета в Източните Родопи.
Като пример, характеризиращ разнообразния релеф и променящата се надморска
височина, може да бъде даден със следните две географски местности: 1.Началото на
Харманлийския пролом (на 80м. височина); 2.Долния край на Момино – клисурския
пролом (на 300м. височина). Прието е да се смята, че средната надморска височина на
общината е около 200 м.
Течението на р.Марица разделя на две почти равни части територията на
общината. През нея протичат и притоците на р.Марица – р.Харманлийска и р.Бисерска.
Поради изброените географски особености, съществуват малки климатични
различия на територията на общината. Доминиращ е умереноконтиненталния климат,
характеризиращ се с мека и топла зима и сравнително горещо лято. Значителен е броя на
слънчевите дни в годината и сравнително малка е годишната температурна амплитуда.
Максимумът на валежите е есенно – зимен, а минимумът им е летен. Почти липсва
ежегодна устойчива снежна покривка.
Релефът и преобладаващия умереноконтинентален климат определят
разнообразието на растителните видове, срещани в този регион. Най – често срещаните
дървесни видове са бял и черен бор, акация, орех, кедър, бреза, ясен. По долините на
реките виреят върбата и тополата. В отрасъла селско стопанство – растениевъдство –
най-често отглежданите от населението култури са зеленчуци, като с най-голям дял са
червения пипер и доматите, бостаните с дини и пъпеши и трайни насаждения като лозя.
Отглеждат се и зърнено – хлебни и фуражни култури, както и технически култури –
предимно ориенталски сортове тютюн.

На територията на общината могат да се видят и някои защитени животински
видове, като черен щъркел, египетски лешояд, късопръст ястреб, змия-гущер и др.
Общината е известна и с красивата си природа. Тук се намират ред природни
забележителности, като "Кюмюрлука" и "Куру дере" – местности с естествени водопади.
Защитената местност "Дефилето" е дефиле с изключителна природна красота и известно
място за отдих.
Според картата за сеизмично райониране на Република България за период от
1000 години (издадена от МРРБ през 2012г.) и нормите за правила на строителство в
земетръсни райони, Харманли има коефициент 0,10 – което означава, че общината се
намира в сравнително слабо сеизмичен район и благоприятни за строителство територии.
Водни ресурси, почви, обработваеми площи и горски територии
Водните ресурси на община Харманли се формират главно и за сметка на оттока
на р.Марица и нейните притоци – Харманлийска река и Бисерска река. Този отток на
посочените реки е неравномерен и много зависи от сезона. Средно годишното
количество на валежите за общината е между 550–600мм. (при средно за страната
650мм.). С най – голямо позитивно значение за общината е р.Марица, която я пресича в
посока северозапад – югоизток и, както вече се спомена, я разполовява на две
приблизително равни части. Водите й се използват за напояване, но в определени
периоди има значими отклонения в минерализацията на водите и повишено количество
нитрати и манган. Средният годишен отток на р.Марица при община Харманли е 100
м³/сек., а дължината на реката в рамките на територията на общината е около 30 км.
Основните й притоци са с ограничен водосбор и водни количества.
Река Харманлийска е основният приток на река Марица на територията на община
Харманли. Тя е с обща дължина 91,9 км., като 1/3 от дължината й (долното течение) е в
границите на общината. Средният годишен отток при Харманли е 6,48 м³/сек. В долното
си течение, реката не се използва за напояване тъй като след с.Брягово (община Хасково)
тя навлиза в живописен пролом, който се определя като място с интересен курортно –
туристически потенциал за община Харманли.
Другият основен приток на р.Марица е Бисерска река, която води началото си от
община Маджарово. Нейната дължина е 46,2 км. Средногодишният отток на реката при
устието е 0,41 м³/сек. На територията на общината са изградени и се използват над 70
микроязовири и водоеми, като част от тях са включени в обхвата на напоителните
системи. От мрежата на микроязовирите могат да бъдат откроени следните по-големи:
•
•
•

“Голямата река” и “Кунжелева нива” на територията на с.Овчарово;
“Кифапя” и “Голям Турлук” на територията на с.Орешец;
“Кюмюрлука” – гр.Харманли, който освен за напояване се използва и за
риболов и като база за отдих и др.

Общо водните площи, включващи микроязовирите и водоемите, са около
12 205дка.
Друг източник на водно – ресурсният потенциал са подземните води, като те са
акумулирани в речната тераса на р.Марица. Тяхното основно ползване е за нуждите на
питейното и битовото водоснабдяване. Общото количество вода за питейни нужди, което
се черпи главно чрез кладенци е над 170л/сек., това е едно добро и значимо количество,
което е благоприятен фактор за задоволяване на нуждите от питейна вода за населението
и икономиката.
Сравнително нисък процент – 24,28% от обработваемата и едва 17,86% от
земеделската площ представляват поливни площи. Тяхното разположение е предимно по
поречието на трите реки. Наличието на значителни запаси от водни ресурси на този етап
не се използва ефективно поради слабо изградената и остаряла поливна инфраструктура.
Почвите на територията на общината са разнообразни. По долините на реките
Тунджа, Арда и Марица преобладават алувиално-ливадните почви, използвани найчесто за отглеждане на зеленчуци и технически култури. В източно-родопската част
преобладават предимно скелетни почви, бедни на хумус, но богати на калций, поради
което там е засилено отглеждането на ориенталски сортове тютюн. В хасковския и
харманлийския район има предимно смолници, богати на хумус (около 5%), които са
благоприятни за отглеждането на памук и зърнени култури и алувиално-ливадни почви.
По размери на поземлените фондове в областта, община Харманли заема пето
място в област Хасково. С най-голяма територия в областта е община Ивайловград,
следвана от общините Хасково (13,37%), Тополовград (12,85%) и Свиленград (12,66%).
На последно място по заемана територия се нареждат общините Симеоновград и
Минерални бани, заемащи респективно 4,03% и 3,88% от територията на областта.
Подробни сравнителни данни за разпределението на територията на област Хасково
между 11-те общини са представени в следната сравнителна Таблица :
Територия на общините в Хасковска област
Община

Територия /дка/

Дял от територията на
областта

Димитровград

567 603

10,26%

Ивайловград

814 137

14,71%

Любимец

344 271

6,22%

Маджарово

247 224

4,47%

Минерални бани

214 666

3,88%

Свиленград

700 315

12,66%

Симеоновград

222 941

4,03%

Стамболово

276 837

5,00%

Тополовград

710 877

12,85%

Харманли

694 563

12,55%

Хасково

739 796

13,37%

ОБЩО

5 533 230

100,00%

Таблица-1: Сравнителни данни за големината на териториите на общините в област Хасково

Община Харманли разполага с 452 212 дка земеделски земи, от които близо 73,6%
са обработваемите площи. 1/4 от обработваемите териториите на община Харманли
представляват поливни площи или общо 80772 дка. Последните се формират основно от
земите по поречията на двата най-големи притока на р.Марица на територията на община
Харманли – р.Харманлийска и Бисерска река. Делът на обработваемите площи на
общината са под средните за областта с около 1,3%, а делът на поливните площи
надвишава средния за областта с 5,58%. С най-голям дял на земеделските територии в
рамките на областта е община Димитровград /73,4%/, следвана от общините Свиленград
/73%/ и Симеоновград /67%/, а с най – малък дял са общините Ивайловград и Маджарово
/респективно 32% и 25,3%/.
На второ място в структурата на поземления фонд на общината са горските
територии, които заемат 28,3% от нейната площ. С най-висок дял на горските
територии в областта са общините Маджарово /66,18%/ и Ивайловград /63,8%/.
Сравнително високият дял на горските територии създава условия за развитие на
стопански сектори като лесовъдство, дърводобив и дървопреработване. Към момента
обаче тези територии не се използват ефективно тъй като все още не е приключил
напълно процеса по възстановяване на собствеността върху горския фонд.
Данни за размерите на различните поземлени фондове и структурата на
територията на община Харманли, както и на останалите общини в рамките на област
Хасково са представени в Таблица 2 и Таблица 3:
Територия на общините в област Хасково по фондове
Райони
за
планира
не,
области
и
общини
Хасковообл.
Димитров
град
Ивайловг
рад

Общо
терито
рия
в дка

Общо
Земедел
ска
земя

Общо
обработв
аеми
площи

Поли
вни
площ
и

Горска
терито
рия в
дка

Населени
места и
др.
урбанизи
рани
територи
и

Водн
и
течен
ия и
водн
и
площ
и

215 644

129 112

34 167

44 734

120
690
15 977

12 632

4 712

9 412

12 002

7 183

4 938

5 533
230
567 603

3 166 258

2 370 063

443 253

416 571

351 424

87 343

1 867
421
72 977

814 137

261 284

152 302

7 349

519 318

За
добив
на
полезн
и
изкопа
еми

За
транспорт
и
инфрастру
ктура

Любимец

344 271

201 987

159 521

41 566

111 165

10 394

10 222

8 557

1 946

Маджаро
во
Мин.
бани
Свиленгр
ад
Симеонов
град
Стамболо
во
Тополовг
рад
Харманл
и
Хасково

247 224

62 640

40 164

0

163 612

4 053

12 027

4 076

816

214 666

101 332

68 228

5 220

95 069

7 401

3 883

6 223

758

700 315

511 149

337 822

33 545

132 931

19 379

16 305

15 974

4 577

222 941

149 231

125 922

11 730

46 454

10 801

5 555

9 539

1 361

276 837

136 199

91 577

8 810

121 290

8 969

4 913

3 956

1 510

710 877

433 391

339 726

0

235 550

21 916

6 479

11 151

2 390

694 563

452 212

332 698

80 772

196 546

29 982

12 184

172

3 490

739 796

471 476

367 979

166 918

165 789

48 561

21 122

25 207

7 641

Таблица-2: Територия на общините в област Хасково по фондове

Разпределение (в проценти) на територията на общините в област Хасково по
фондове
Райони
за
планиран
е,
области и
общини

Общо
терито
рия
в%

Общо
Земедел
ска
земя

Общо
обработв
аеми
площи, %
от
земеделск
ата земя

Поливни
площи%
от
обработвае
мата земя

Горска
терито
рия в
%

100,00%

57,22%

74,85%

18,70%

33,75%

3,90%

100,00%

73,39%

84,36%

24,85%

12,86%

7,88%

Водн
и
течен
ия и
водн
и
площ
и
2,18
%
2,81%

Хасковообл.
Димитров
град
Ивайловг
рад
Любимец

100,00%

32,09%

58,29%

4,83%

63,79%

1,16%

100,00%

58,67%

78,98%

26,06%

32,29%

Маджаров
о
Мин.
бани
Свиленгр
ад
Симеонов
град
Стамболо
во
Тополовг
рад
Харманл
и
Хасково

100,00%

25,34%

64,12%

0,00%

100,00%

47,20%

67,33%

100,00%

72,99%

100,00%

Населени
места и
др.
урбанизи
рани
територи
и

За
добив
на
полезн
и
изкопа
еми

За
транспорт
и
инфрастру
ктура

2,33%

0,62%

2,23%

0,83%

1,47%

0,88%

0,61%

3,02%

2,97%

2,49%

0,57%

66,18%

1,64%

4,86%

1,65%

0,33%

7,65%

44,29%

3,45%

1,81%

2,90%

0,35%

66,09%

9,93%

18,98%

2,77%

2,33%

2,28%

0,65%

66,94%

84,38%

9,32%

20,84%

4,84%

2,49%

4,28%

0,61%

100,00%

49,20%

67,24%

9,62%

43,81%

3,24%

1,77%

1,43%

0,55%

100,00%

60,97%

78,39%

0,00%

33,14%

3,08%

0,91%

1,57%

0,34%

100,00%

65,11%

73,57%

24,28%

28,30%

4,32%

0,02%

0,50%

100,00%

63,73%

78,05%

45,36%

22,41%

6,56%

1,75
%
2,86%

3,41%

1,03%

Таблица 3: Разпределение на територията по видове фондове

От таблиците се вижда, че Населените места и другите урбанизирани
територии заемат само 4,32% от територията на община Харманли или 29 981дка.
Делът на площите за добив на полезни изкопаеми само 0,02%, водните течения и
площи заемат 1,75% или 12 184дка, а териториите за транспортна инфраструктура
едва 0,50%. Изключително благоприятното географско и геостратегическо

местоположение на община Харманли заедно с наличието на подобно разпределение на
поземления фонд предопределят и основните стопански сектори развивани в общината.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

СИЛНИ СТРАНИ
Стратегическо географско
положение
Близост до Република Турция и
Гърция с действащи ГКПП
Относително добра
инфраструктура-пътища,
комуникации
Близост до областния център
Благоприятни климатични
условия
Почви благоприятни за развитие
на селското и горско стопанства
Наличие на водни ресурси,
повърхностни и подземни
ВЪЗМОЖНОСТИ
Достъп до средствата на ЕС, чрез
Оперативните програми
Пълноценно използване на
национални фондове и програми

•
•
•

•

•

СЛАБИ СТРАНИ
Недоизградена магистрална
инфраструктура
Липса на висши учебни заведения
Отдалеченост от столицата

ЗАПЛАХИ
Недостатъчна координация между
национални, регионални и местни
институции
Липса на самостоятелен финансов
ресурс за инвестиции, както и за
изготвяне на проекти

1.2. Социално-демографска оценка и заетост на населението

Фиг.№3: Разположение на населените места на територията на община Харманли

В структурата на община Харманли
като административно – териториална единица влизат общо 25 населени места – един

град и 24 села както следва: гр.Харманли и селата Бисер, с.Богомил, с.Болярски извор,
с.Браница, с.Българин, с.Върбово, с.Доситеево, с.Дрипчево, с.Иваново, с.Изворово,
с.Коларово, с.Лешниково, с.Надежден, с.Овчарово, с.Орешец, с.Остър камък,
с.Поляново, с.Преславец, с.Рогозиново, с.Славяново, с.Смирненци, с.Черепово, с.Черна
могила, с.Шишманово. Жителите на 21 от селата са до 500 души, а на останалите 3 между
500 и 1000 души. В общинският център гр.Харманли живеят повече от две трети от
населението на общината или около 72%, следван от с.Бисер с 3,44% от населението и с.
Славяново с 3,07%. Останалите населени места са с дял на населението под 1,5% от
общото население на общината. На Фиг.3 е показано разположението на населените
места на територията на община Харманли.
Основна характеристика на демографската структура на общината очертана от
наличната информация е, че е налице силна концентрация на населението в
общинския център гр.Харманли и все още непреодоляна тенденция към
обезлюдяване на периферията на общината. Този проблем е един от основните
социално – демографски въпроси на общината.
Селата Богомил и Коларово имат едно кметство, като по-нататък в представените
статистически данни землището на с.Коларово включва и землището на с.Богомил.
Поради тази причина, и за улеснение, те ще бъдат разглеждане като едно населено място.
Общинският и административен център е град Харманли. Максималното
разстояние на населено място от и до административния център е 35 км. Община
Харманли принадлежи към областна администрация Хасково. Най – отдалечените
населени места в общината са селата Дрипчево и Върбово, които отстоят на 55 км. едно
от друго. Две трети от населените места се намират в Сакар планина, а една трета в
Източните Родопи.
Разпределение на територията на общината между 25–те населени места (по
кметства) в нейните граници, както и структурата на поземлените фондове по населени
места са представени в Таблица 4. Тези данни са били изходна база за анализ и при
разработването и на оперативния план за развитие за периода 2007 – 2013г.
Територия на община Харманли и разпределение по кметства и видове площи
Община
Харманли

Общо
територия

Земеделски
територии

Горски
Територии

Урбанизирани
територии

с. Бисер

Дка
%
28 246

Дка
%
16 718

Дка
%
8 862

4,07%
100,00%

3,70%
59,19%

4,51%
31,37%

4,31%

24 216

10 030

13 489

592

3,49%
100,00%

2,22%
41,42%

6,86%
55,70%

2,44%

37 465

26 986

9 121

796

5,39%
100,00%

5,97%
72,03%

4,64%
24,35%

Дка

с. Болярски
извор

с. Браница

1 218

2,12%

Водни
течения и
площи

%

4,06%

1,97%

2,65%

Дка
%
1 041

Територии за
транспортна
инфраструкту
ра
Дка
%
407

8,54%
3,69%

1,44%

74

31

0,61%
0,31%

0,13%

451

111

3,70%
1,20%

0,30%

11,66%

0,89%

3,18%

с. Българин

с. Върбово

с. Доситеево

с. Дрипчево

с. Иваново

с. Изворово

с. Коларово

с. Лешниково

с. Надежден

с. Овчарово

с. Орешец

с. Остър камък

с. Поляново

с. Преславец

с. Рогозиново

с. Славяново

с. Смирненци

гр. Харманли

с. Черепово

с. Черна
могила
с. Шишманово

27 706

21 658

4 516

3,99%
100,00%

4,79%
78,17%

2,30%
16,30%

980
3,54%

21 941

9 292

11 724

637

3,16%
100,00%

2,05%
42,35%

5,97%
53,43%

2,90%

40 070

29 993

7 821

828

5,77%
100,00%

6,63%
74,85%

3,98%
19,52%

2,07%

37 551

25 244

11 435

465

5,41%
100,00%

5,58%
67,23%

5,82%
30,45%

1,24%

27 827

15 881

7 739

3 685

4,01%
100,00%

3,51%
57,07%

3,94%
27,81%

13,24%

35 835

26 056

7 786

1 229

5,16%
100,00%

5,76%
72,71%

3,96%
21,73%

3,43%

19 448

18 037

611

380

2,80%
100,00%

3,99%
92,74%

0,31%
3,14%

1,95%

14 720

8 835

5 093

466

2,12%
100,00%

1,95%
60,02%

2,59%
34,60%

3,17%

13 569

9 131

3 708

408

1,95%
100,00%

2,02%
67,29%

1,89%
27,33%

3,01%

35 394

27 372

6 182

1 106

5,10%
100,00%

6,05%
77,34%

3,15%
17,47%

3,12%

28 997

14 399

13 142

879

4,17%
100,00%

3,18%
49,66%

6,69%
45,32%

3,03%

28 826

14 917

12 739

516

4,15%
100,00%

3,30%
51,75%

6,48%
44,19%

1,79%

35 636

31 623

2 657

982

5,13%
100,00%

6,99%
88,74%

1,35%
7,46%

2,76%

11 235

7 726

2 326

733

1,62%
100,00%

1,71%
68,77%

1,18%
20,70%

6,52%

26 906

18 509

6 302

844

3,87%
100,00%

4,09%
68,79%

3,21%
23,42%

3,14%

40 164

25 306

13 078

1 366

5,78%
100,00%

5,60%
63,01%

6,65%
32,56%

3,40%

14 911

8 821

5 245

617

2,15%
100,00%

1,95%
59,16%

2,67%
35,18%

4,14%

51 355

23 093

17 170

8 573

7,39%
100,00%

5,11%
44,97%

8,74%
33,43%

16,69%

40 027

26 046

12 315

1 074

5,76%
100,00%

5,76%
65,07%

6,27%
30,77%

2,68%

24 638

17 646

6 177

676

3,55%

3,90%

3,14%

100,00%

71,62%

25,07%

2,74%

27 880

18 878

7 301

931

4,01%
100,00%

4,17%
67,71%

3,71%
26,19%

3,27%

2,12%

2,76%

1,55%

12,29%

4,10%

1,27%

1,55%

1,36%

3,69%

2,93%

1,72%

3,28%

2,44%

2,82%

4,56%

2,06%

28,59%

3,58%

2,25%

396

156

3,25%
1,43%

0,56%

210

78

1,72%
0,96%

0,36%

1 089

339

8,94%
2,72%

0,85%

327

80

2,68%
0,87%

0,21%

382

140

3,14%
1,37%

0,50%

626

138

5,14%
1,75%

0,39%

213

207

1,75%
1,10%

1,06%

305

21

2,50%
2,07%

0,14%

309

13

2,54%
2,28%

0,10%

399

335

3,27%
1,13%

0,95%

526

51

4,32%
1,81%

0,18%

613

41

5,03%
2,13%

0,14%

180

194

1,48%
0,51%

0,54%

263

187

2,16%
2,34%

1,66%

1 143

108

9,38%
4,25%

0,40%

293

121

2,40%
0,73%

0,30%

193

35

1,58%
1,29%

0,23%

1 758

589

14,43%
3,42%

1,15%

526

66

4,32%
1,31%

0,16%

113

26

4,47%

2,23%

9,71%

2,29%

4,01%

3,95%

5,93%

0,60%

0,37%

9,60%

1,46%

1,17%

5,56%

5,36%

3,09%

3,47%

1,00%

16,88%

1,89%

0,74%

0,93%

3,34%

3,11%

0,46%

0,11%

754

16

6,19%
2,70%

0,06%

0,46%

Общо

694 586

452 212

196 546

29 982

12 184

3 490

Таблица 4: Разпределение на територията на община Харманли по населени места

От днешна гледна точка данните в общи линии са същите, като за илюстрация на
незначителните разлики ще приложим таблица (Таблица 5) с данните за горския фонд в
община Харманли към 31.12.2013г.
Горски фонд в общината към 31.12.2013 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Населено място
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Черепово
с. Черна могила
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Орешец
с. Остър камък
с. Овчарово
с. Поляново
с. Преславец
с. Рогозиново
с. Шишманово
с. Славяново
с. Смирненци
с. Върбово

Горски фонд – дка
17 576
10 167
2 262
14 592
10 148
5 398
16 107
7 765
9 360
15 441
9 392
11 318
0
6 493
5 075
13 490
13669
7 172
3 033
3 114
6 460
8 765
13 805
5 479
11 798

Таблица 5: Горски фонд в община Харманли към 31.12.2013г.

Видно от горните данни, общинският център – гр.Харманли – логично заема най
– голяма площ в рамките на територията на общината – 51355 дка или 7,39% от нея.
Близо 45% от нея (23093 дка) представляват земеделски територии, 33,43% – горски
територии и 17% – урбанизирани територии. Общинският център е и населеното място с
най – голям дял на застроените или урбанизирани територии. С висок дял на
урбанизираните територии е и с.Иваново с 13,24% от общата му площ и 12,29% от всички

урбанизиране територии в цялата община. С най-голям дял на земеделските територии в
рамките на община Харманли са селата Коларово /92,74%/, с.Поляново /88,74%/,
с.Българин /78,17%/ и с.Овчарово /77,34%/. С най-малък дял на земеделските територии
са с.Болярски извор /41,42%/ и с.Върбово с 42%. Последните две населени места от своя
страна разполагат с най – голям дял горски фондове, респективно – 53,43% и 55,7%, а с
най – малко горски територии са с.Коларово /3,14%/ и с.Поляново /7,46%/. С най-много
водни площи и течения са населените места, които са в близост до реките, а именно –
гр.Харманли с 1758 дка, през който минава р.Харманлийска, и с.Рогозиново 1143 дка,
намиращо се в близост до р.Марица.
Население и човешки ресурси
Протичащите в община Харманли през последните 20 години демографски
процеси са с влошаващи се и неблагоприятни характеристики, което е характерно и за
страната като цяло. Общината не прави изключение по очертаващите се трайни
тенденции на отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост, висока смъртност,
нарушена възрастова структура и пр. на фона на отрицателните данни и за страната ни.
Така например, според официалните данни на Центъра за демографска политика,
България е с 8.8 промила отрицателен прираст. Страната ни вече намалява с 68 000 души
на година, а за последните десет години – с 600 000 души.
На базата на съществуващите данни и анализи в общината, се налага извода, че е
налице един постоянен и траен процес на намаляване броя на населението. Подобна
констатация може да се направи и за равнището на естественото възпроизводство на
населението тук. То също е с отрицателни измерения.
Измененията във възрастовата структура са в посока на застаряване
населението – процес, който се наблюдава на национално и регионално равнище.
общината е характерна и тенденцията на намаляване на дела на младите хора
раждаемостта, намаляване на трудоспособните контингенти и увеличаване дела
възрастните хора.

на
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Центърът на Общината – гр.Харманли, е с относително благоприятна възрастова
структура. Тук, разбира се, е съсредоточен по – висок трудов потенциал в сравнение със
селата, а делът на старите хора е по – нисък.
Селското население се характеризира с изключително влошена възрастова
структура – населението в нетрудоспособна възраст е повече от половината от общото
население на селата. Трудовият потенциал е изключително нисък, както и делът на
лицата в трудоспособна възраст.
Преди да представим основните таблици от демографската картина на общината
и областта, ще цитираме някои от изводите, направени от директорът на регионалната
статистика след последното преброяване на населението, провело се в началото на
2011г.: „…За последните 10г. (след предишното преброяване от 2001г.) Хасковска област

се е стопила с 32 240 души или с 11,3%. В областта живее 3,3 % от населението на
страната, а по брой население тя е на 10 – то място в страната. Средната възраст на
населението в областта е 44г., а всеки пети в областта не се определя като българин, като
по – точно данните са:
•
•
•
•

българи – 79,4%;
турци – 12,5%;
роми – 7%;
други – 1,1%“

С 11% се е стопило и населението на община Харманли спрямо предишното
преброяване от 2001г., като основни причини за това статистиката посочва застаряването
и високата преждевременна смъртност, които са основни характеристики на
отрицателния естествен прираст, а също така и установяването на хиляди семейства зад
граница.
Все пак тенденцията на обезлюдяване на община Харманли не е сред най –
драстичните в областта, където на първите пет места по този показател са общините
Тополовград, Маджарово, Ивайловград, Симеоновград и Димитровград.
Тенденциите на намаляване на населението по пол и възраст (в навършени
години) в община Харманли ясно се виждат и от следващите четири таблици – Таблица
6, Таблица 7, Таблица 8 и Таблица 9 (всяка от тях в две части), показващи резултатите от
официалното преброяване на населението през 1985г., 1992г., 2001г. и 2011г. Данните са
извадени от официалното издание на Националния статистически институт,
публикувано през 2012г.
Преброяване 1985г.
Пол

0-4
5-9
Общо
население години години

10-14
години

15-19
години

20-24
години

25-29
години

Харманли

33 046

2 010

2 375

2 392

1 855

1 789

2 240

Мъже

16 329

1 035

1 228

1 254

954

879

1 124

Жени

16 717

975

1 147

1 138

901

910

1 116

Пол

30-34
години

35-39
40-44
години години

45-49
години

50-54
Години

55-59
години

60 и >
години

Харманли

2 300

2 154

1 777

1 837

2 439

2 653

7 225

Мъже

1 167

1 132

927

928

1 203

1 294

3 204

Жени

1 133

1 022

850

909

1 236

1 359

4 021

Таблица 6: Население в общината по пол и възраст след преброяването, проведено през 1985г.

Преброяване 1992г.

Пол

0-4
5-9
Общо
население години години

10-14
години

15-19
години

20-24
години

25-29
години

Харманли

31 029

1 179

1 902

2 165

2 039

1 774

1 810

Мъже

15 235

903

995

1 101

1 085

893

920

Жени

15 794

816

907

1 064

954

881

890

Пол

30-34
години

Харманли

35-39
40-44
години години

45-49
години

50-54
години

55-59
години

60 и >
години

1 920

2 101

2 057

1 756

1 651

2 099

8 036

Мъже

940

1 077

1 054

912

832

1 008

3 515

Жени

980

1 024

1 003

844

819

1 091

4 521

Таблица 7: Население в общината по пол и възраст след преброяването, проведено през 1992г.

Преброяване 2001г.
Пол

0-4
5-9
Общо
население години години

10-14
години

15-19
години

20-24
години

25-29
години

Харманли

27 547

1 129

1 376

1 811

1 503

1 694

1 833

Мъже

13 548

554

726

930

801

914

946

Жени

13 999

574

650

881

702

780

887

50-54
55-59
Години години

60 и >
години

Пол
Харманли

30-34
години

35-39
40-44
години години

1 770

1 715

1 926

Мъже

878

880

971

Жени

894

835

955

45-49
години
1 931
982
949

1 900

1 536

7 421

976

754

3 236

924

782

4 185

Таблица 8 :Население в общината по пол и възраст след преброяването, проведено през 2001г.

Преброяване 2011г.
Пол

Общо

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

години

години

Харманли

население години години
24 947

1 169

1 108

1 143

1 365

1 445

1 443

Мъже

12 273

594

578

570

719

746

766

Жени

12 674

575

530

573

646

699

677

Пол
Харманли

30-34
години

35-39
40-44
години години

45-49
години

50-54
години

години

години

55-59
години

60 и >
години

1 646

1 772

1 693

1 624

1 811

1 798

6 930

Мъже

875

934

853

829

911

879

3 019

Жени

771

838

840

795

900

919

3 911

Таблица 9: Население в общината по пол и възраст след преброяването, проведено през 2011г.

В следващите четири сравнителни таблици – Таблица 10 и Таблица 11 – за
населението към 31.12.2004г. и към 31.12.2012г. за областта, по общини, местоживеене
и пол, и Таблица 12 и Таблица 13 – за механичното движение на населението през 2004
и 2012 години за областта, по общини и пол, се вижда същата тенденция и за останалите
общини в региона, както и за самия областен град.
Население към 31.12.2004г. в областта, по общини, местоживеене и пол
(Брой)

Области

Общо

В градовете

В селата

Общини

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

Жени

всичко

мъже

жени

Хасково

268335

130617

137718

187767

90957

96810

80568

39660

40908

61059

29633

31426

44560

21554

23006

16499

8079

8420

7471

3693

3778

4057

2006

2051

3414

1687

1727
1580

Димитровград
Ивайловград
Любимец

10931

5391

5540

7894

3934

3960

3037

1457

Маджарово

1960

957

1003

663

317

346

1297

640

657

Минерални бани

6692

3279

3413

-

-

-

6692

3279

3413

Свиленград

25201

12440

12761

18818

9251

9567

6383

3189

3194

Симеоновград

9999

4870

5129

7361

3614

3747

2638

1256

1382

Стамболово

5969

2966

3003

-

-

-

5969

2966

3003

Тополовград

13997

7006

6991

6287

3172

3115

7710

3834

3876

Харманли

26688

13104

13584

19198

9420

9778

7490

3684

3806

Хасково

98368

47278

51090

78929

37689

41240

19439

9589

9850

Таблица 10

Население към 31.12.2012г. в областта, по общини, местоживеене и пол
(Брой)

Области

Общо

В градовете

В селата

Общини

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Хасково

241676

118065

123611

174895

85002

89893

66781

33063

33718

Димитровград

52206

25445

26761

39422

19211

20211

12784

6234

6550

Ивайловград

6240

3100

3140

3633

1816

1817

2607

1284

1323

Любимец

9964

4948

5016

7526

3754

3772

2438

1194

1244

Маджарово

1772

904

868

624

321

303

1148

583

565

Минерални бани

5906

2987

2919

-

-

-

5906

2987

2919

22816

11211

11605

18088

8896

9192

4728

2315

2413

8560

4204

4356

6626

3273

3353

1934

931

1003

Стамболово

5930

2988

2942

-

-

-

5930

2988

2942

Тополовград

11109

5522

5587

5382

2680

2702

5727

2842

2885

Харманли

24385

12054

12331

18260

8966

9294

6125

3088

3037

Хасково

92788

44702

48086

75334

36085

39249

17454

8617

8837

Свиленград
Симеоновград

Таблица 11

Механично движение на населението през 2004г. в областта, по общини и пол
(Брой)

Области
Общини

Заселени

Изселени

Механичен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

Жени

всичко

мъже

жени

Хасково

6152

2971

3181

6144

2919

3225

8

52

-44

Димитровград

1159

563

596

1558

770

788

-399

-207

-192

99

42

57

174

81

93

-75

-39

-36

160

58

102

237

109

128

-77

-51

-26

43

20

23

51

21

30

-8

-1

-7

Минерални бани

122

57

65

136

55

81

-14

2

-16

Свиленград

551

252

299

427

182

245

124

70

54

Симеоновград

156

68

88

270

117

153

-114

-49

-65

Стамболово

204

108

96

113

54

59

91

54

37

Тополовград

374

187

187

390

181

209

-16

6

-22

Харманли

838

420

418

655

289

366

183

131

52

2446

1196

1250

2133

1060

1073

313

136

177

Ивайловград
Любимец
Маджарово

Хасково

Таблица 12

Механично движение на населението през 2012г. в областта, по общини и пол*
(Брой)

Области
Общини

всичко

Заселени
мъже

жени

Хасково

2600

1244

1356

3262

1453

1809

-662

-209

-453

492

236

256

734

337

397

-242

-101

-141

59

27

32

84

28

56

-25

-1

-24

106

44

62

150

72

78

-44

-28

-16

26

17

9

48

24

24

-22

-7

-15

Минерални бани

164

89

75

66

28

38

98

61

37

Свиленград

368

176

192

305

131

174

63

45

18

Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово

Изселени
всичко
мъже

Жени

Механичен прираст
всичко
мъже
жени

Симеоновград

51

24

27

121

47

74

-70

-23

-47

Стамболово

83

39

44

69

27

42

14

12

2

Тополовград

153

72

81

262

119

143

-109

-47

-62

Харманли

190

90

100

299

122

177

-109

-32

-77

Хасково

908

430

478

1124

518

606

-216

-88

-128

Таблица 13
* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и
движението на лицата към и от страната

За последните три отчетени години – 2010г., 2011г. и 2012г. – видно от следващата
Таблица14 за механичното движение на населението – отрицателната тенденция е
видимо устойчива.

Механично движение на населението за община Харманли за 2010, 2011 и 2012
години
(Брой)

Показатели

2010

2011

2012

399

202

190

мъже

189

96

90

жени

210

106

100

573

298

299

295

145

122

278

153

177

-174

-96

-109

-106

-49

-32

-68

-47

-77

Заселени - общо

Изселени - общо
мъже
жени
Механичен прираст общо
мъже
жени
Таблица 14

В Таблица 15 и Таблица 16 са показани данните за родените и починалите в
община Харманли в периода 1994г. – 2013г. Тези данни също доказват гореспоменатите
изводи.
Раждаемост в община Харманли в периода 1994г. - 2013г.
Години

1994

358
Родени в
община
Харманли

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

325

293

269

290

323

335

316

216

310

Години

2004

225
Родени в
община
Харманли

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

332

309

239

288

286

316

309

255

293

Таблица 15

Починали в община Харманли в периода 1994г. - 2013г.
Години

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Починали 449
в община
Харманли

489

473

502

499

463

335

464

438

388

Години

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

383

444

490

469

427

420

414

390

338

2004

Починали 353
в община
Харманли
Таблица 16

В Таблица 17 и Таблица 18 са данните за населението в община Харманли по
етническа група като резултат след проведените национални преброявания през 2001г. и
2011г.
Население по етническа група - преброяване 2001 година
Етническа група
Общо
Турска
ромска
Българска
(циганска)

Не се
самоопределя

неотговорили

друга

Харманли
27547

22988

2381

1873

60

106

139

Таблица 17

Население по етническа група - преброяване 2011 година
Общо

Етническа група
Турска
ромска
Българска
(циганска)

Не се
самоопределя

неотговорили

друга

Харманли
24947
Таблица 18

18393

2383

2145

67

129

1830

Съотношението на трудоспособното население в община Харманли спрямо това
в под трудоспособна и над трудоспособна възраст в периода 2008 до 2011г. изглежда
така, както е дадено в Таблица 19:
Население в трудоспособна възраст в община Харманли

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Под трудоспособна възраст
Мъже
Жени
В трудоспособна възраст
Мъже
Жени
Над трудоспособна възраст
Мъже
Жени

3860
1993
1867
15558
8250
7308
6449
2495
3954

3857
1995
1862
15498
8171
7327
6356
2487
3869

3808
1960
1848
15204
8010
7194
6327
2472
3855

3623
1851
1772
14681
7813
6868
6362
2490
3872

Общо

25867

25711

25339

24666

Таблица 19

А следващата Таблица 20 ни илюстрира по обобщаващ начин основните
демографски събития и показатели за община Харманли през последните 2010, 2011 и
2012 години.

Основни демографски събития и показатели в община Харманли

Показатели
Сключени бракове
Бракоразводи
Живородени
момчета
момичета
Умрели
Мъже
Жени
Умрели деца под 1
година
момчета

Мерна
единица
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

2010

2011

2012

48
29
265
139
126
463
244
219

49
31
235
123
112
435
204
231

47
34
255
139
116
427
207
220

Брой

3

2

5

Брой

1

1

3

момичета
Брой
Естествен прираст
Брой
Мъже
Брой
Жени
Брой
Възрастови съотношения
0 - 14/15 - 64
%
65+/15 - 64
%
0 - 14, 65+/15 - 64
%
65+/0 - 14
%
60 - 64/15 - 19
%

2
-198
-105
-93

1
-200
-81
-119

2
-172
-68
-104

21,3
30,9
52,3
145,1
118,6

21,0
32,0
53,1
152,4
129,8

21,6
32,5
54,0
150,7
140,1

Таблица 20

Видно от горните данни, може да се прогнозира, че за следващия програмен
период 2014 – 2020г., населението на общината ще продължи да намалява средно с 250
– 260 души на година или общо с около 1560 души за целия период, като броят на жените
през този период ще продължава да бъде по – голям от този на мъжете.
Няма съмнение, че за целите на изследването голямо значение има бъдещата
численост и възрастовата структура на населението на общината, която предопределя
необходимостта от изградени модерни и качествени комуникиращи институции и
развитие на секторите на нейното стопанство, обезпечаващи по – висока заетост, по –
интелигентен растеж, по – високи доходи и жизнено равнище.
Все пак след последното преброяване на населението на страната през 2011г.,
НСИ направи не една, а три вариантни прогнози за населението в Р България:
При първия вариант се изхожда от хипотезата за конвергентност. Той е съобразен
с демографското развитие на страните – членки на ЕС.
При втория вариант се предполага, че демографското развитие ще протича при по
– благоприятни социално – икономически процеси в България.
При третия вариант (относително забавяне), развитието на населението трябва да
се прогнозира при хипотезата за неблагоприятни социално – икономически процеси в
страната.
Екипът, извършващ настоящото изследване и подготовката на общинския план за
развитие до 2020 година, след като обсъди трите варианта, взе решение да приложи
втория вариант, при който имаме абсолютно и относително ускоряване на
благоприятните социално-икономически процеси.
Намалението през целия хоризонт, за който се разработва плана за общинско
развитие ще се дължи най-вече на:

1. Намалението на фертилния контингент и на коефициентите за плодовитост, и
на изселванията от общината на млади мъже и жени, както и на семейства във фертилна
възраст.
2. Увеличение на умиранията сред възрастното и по – старо население на
общината.
Горното намаление би оказало по – слабо влияние върху социално –
икономическото развитие, ако се компенсира със засилване качеството на
образователната и професионалната подготовка, професионалната реализация в
общината и увеличаване на заетостта, подобряване на качеството и обема на стоките и
услугите и пълното и ефективното използване на природните ресурси.
Общинското ръководство трябва да разгърне бъдеща демографска политика
към:
1. Приемане на Общинска програма за формиране на ново репродуктивно
поведение и подкрепа на семействата и жените с деца;
2. Партньорство и съдействие на бизнеса за разширяване на производството,
разработване на проекти за допълнително финансиране на иновационни технологии и
създаване на нови работни места и създаване на условия за връщане в общината на
мигриралите в други държави граждани на общината;
3. Подобряване на репродуктивното здраве и превенция на стерилитета и
отлагането на ражданията, укрепване общото здравно състояние на населението,
намаляване на общата, професионалната, детската и майчинска смъртност;
4. Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна среда за раждане,
отглеждане и възпитание на деца – семейно планиране, безопасна бременност и раждане,
отглеждане на деца, образование, здравеопазване, социално развитие на децата,
съчетаване на майчинството с труд;
5. Общината и работодателите да създават условия за съвместяване на
родителството с трудово – професионалната реализация чрез гъвкави форми на заетост
(почасова работа, непълно работно време, информационни технологии за дистанционно
упражняване на труд и др.), въвеждане на облекчения при връщане на работа след
майчинство, насърчаване на работодателите, провеждащи активна дейност и защита на
бременните и майките;
6. Учебните и лечебните заведения трябва да въвеждат преференции в ползването
на публични услуги и да подобряват социалната инфраструктура; да съдействат за
възпитанието на децата и за тяхната информираност за вредата от съвременните
младежки „бичове“ – алкохола, наркотиците и др., както и за необходимостта на човека
да води здравословен начин на живот; да се осъществява превенция на стерилитета при
мъжете и жените;

7. Разработване на ефективна политика по изселванията и заселванията
(миграцията) в общината. С подобряване на качеството на живот и работа ще се
нормализират и миграционните потоци и ще започне умерено нарастване на притока на
заселници, повечето от които са в други страни и са в трудоспособна възраст. Този
процес ще намали „стареенето” на работната сила и ще се отрази положително на пазара
на труда в общината и икономическия й растеж. Изключително важно е Общината да
привлича българи, живеещи в чужбина, да активизира и разшири сферите на
сътрудничество с диаспорите от българи и др. общности. В тази посока е необходимо да
се надгражда административния капацитет на общината, трябва да поддържа
административен регистър за мигранти и желаещи да се заселят и да се регламентират
процедурите за легализиране на образованието и бизнеса.
Заетост и безработица
Заетост
Характерна тенденция, която касае родното стопанство е факта, че общественият
сектор генерира все по-малко заетост поради проведената през годините приватизация.
В същото време частния сектор не може да поеме изцяло освободените от обществения
сектор, тъй като икономическата среда и развиващата се през последните 5 години криза
не му позволява да се разгърне бързо и агресивно. От гледна точка на икономическите
характеристики на общината от важно значение е структурата на наетите лица по
икономически сектори. Селското и горското стопанство, както и индустрията, намаляват
своят принос по отношение на наетите лица. Най-много наети лица има в сектора услуги.
Процесите и тенденциите на пазара на труда в област Хасково дават пряко
отражение върху икономическата активност в община Харманли.
Намаляването на работната сила в община Харманли е следствие от отрицателния
механичен прираст на населението в трудоспособна възраст, при което се наблюдава
тенденция на изселване към областните центрове като Хасково и Пловдив. Макар и в помалка степен, друга причина за отрицателната тенденция е нежеланието на незаетите да
преминават през процедури за регистрация в Бюрото по труда заедно с възможностите
за преквалификация, с което се увеличава броя на текущото неактивно население.
Като относителен дял заетите лица в община Харманли представляват около 10 –
те % от общия им брой за областта. През последните години този процент непрекъснато
се понижава, като очертава тенденция на незначителен спад в трудовата заетост и
предприемаческата активност на общината в икономиката на област Хасково.
През последните години, относителния дял на заетите в предприятията с
преобладаваща частна собственост непрекъснато се увеличава. Този факт е показателен
за нарастващата предприемаческа активност и инициатива в рамките на общината и
определя трайната тенденция за по-бърз темп на растеж на заетите в частния сектор, в
сравнение с тези в обществения.

По отношение на средната брутна годишна заплата, в община Харманли се
наблюдава тенденция на растеж. Прави впечатление, че възнагражденията в
обществения сектор все още значително надвишават тези в частния бизнес, но такава е и
изразената тенденция в Хасковска област като цяло. Положителен фактор е
доближаването на заплатите на обществения сектор в община Харманли до стойностите,
отчетени за областта.
В своята „Визия, стратегически цели и приоритети на община Харманли“, общината
определя визията си като: „Постигане на устойчиво социално – икономическо развитие
на община Харманли чрез ефективно използване на наличните ресурси /в т.ч. природни,
социално – демографски, финансови, геостратегически и инфраструктурни/ и
превръщане на общината в район, предлагащ добри условия за работа и високо качество
на живота“. Стратегическите цели, които си поставя като:
Цел 1: Създаване на условия и предпоставки за оживяване на икономиката и
преминаване към балансиран икономически растеж, чрез развитие на селското и
горското стопанство, подпомагане на малкия и среден бизнес, производство на
екологично чиста продукция и нови форми на управление на общинската собственост;
Цел 2: Интензивно и ефективно използуване на местните ресурси и потенциали
на общината с оглед на преодоляване на диспропорциите между центъра и периферията,
развитието на взаимноизгодно трансгранично сътрудничество и осигуряване на повисока заетост на населението;
Цел 3: Изграждане на качествена жизнена среда в общината, осигуряваща
благоприятни условия за живот във всички населени места на общината.
Част от тези цели са и следните два приоритета:
1.Приоритети в сферата на човешките ресурси и пазара на труда:
•

Подобряване качествените характеристики на трудовите ресурси чрез ускорената
им квалификация и преквалификация за насочване към интензивно земеделие,
лозарство, хранително-вкусва и лека промишленост. Удовлетворява цел 1 в
средносрочна и краткосрочна перспектива;

•

Създаване на условия и предпоставки за насърчаване на заетостта, развитие на
алтернативната и временната заетост особено за специфични групи в
неравностойно положение на трудовия пазар (младежи, жени, продължително
безработни, с ниско образование и др.). Удовлетворява цел 1 и 2 в средносрочна
и краткосрочна перспектива.
2.Приоритети в социалната сфера:

•

Оптимизиране мрежата на образованието в общината и подпомагане участието на
социално-слабите контингенти за обучение в учебният процес. Удовлетворява
цели 2 и 3 в средносрочна и краткосрочна перспектива;

•

Създаване на условия за пълноценно здравно обслужване на населението на
общината при провежданата радикална здравна реформа. Удовлетворява цели 2 и
3 в средносрочна и краткосрочна перспектива.

Тези цели и решаването на споменатите два приоритета, са част от важните
стъпки, които трябва да предприеме всяка една община в борбата си срещу
безработицата.
Безработица
Към 30.11.2013г. равнището на безработицата, предлагането и търсенето на
трудовия пазар в община Харманли изглежда така, както е показано в Таблица 21:
Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към
30.11.2013г. на община Харманли
Бюро по
труда

Иконо
м.
активн
и
лица

Регистр.
безработ
ни

Постъпи
ли
на
работа
през мес.

(брой)
(брой)

Регистр.
безработ
ни
до 29г.
(брой)

Регистр.
безработ
ни
с рег. помалко от
1г.
(брой)

(брой)

Своб.
работн
и
места,
заявен
и през
мес.
(брой)

Своб.
Работн
и
места
в края
на мес.
(брой)

Брой
безра
б. за
едно

Равнище
на
безработи
ца

СРМ
/ % /

БТХарманли

16 394

3 475

46

834

1 355

14

102

245

21,2

Харманли

9 587

1 617

33

369

762

11

12

157

16,9

Симеоновгр
ад

2 905

877

4

254

336

3

89

309

30,2

Тополовгра
д

3 902

981

9

211

257

0

1

981

25,1

Таблица 21

За да се направи сравнение на това, как община Харманли стои по тези показатели
на фона на останалите общини в региона, ще приложим и сравнителната Таблица 22 за
общините в хасковска област.
Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 30.11.2013г.
на общините от хасковска област
Бюро по
труда

Иконо
м.
активн
и
лица

Регистр.
безработ
ни

(брой)

(община)
(брой)
БТДимитровг
р

Постъпи
ли
на
работа
през мес.

22 135

Регистр.
безработ
ни
до 29г.
(брой)

Регистр.
безработ
ни
с рег. помалко от
1г.
(брой)

(брой)
2 726

97

609

663

Своб.
работн
и
места,
заявен
и през
мес.
(брой)

Своб.
Работн
и
места
в края
на мес.
(брой)

43

6

Брой
безра
б. за
едно

Равнище
на
безработи
ца

СРМ
/ % /
67

12,3

Димитровгр
ад
БТСвиленгра
д

22 135

2 726

97

609

663

43

6

67

12,3

17 430

2 307

72

443

751

55

26

41

13,2

Свиленград

10 789

1 027

60

223

306

50

18

23

9,5

Любимец

3 983

685

8

131

226

5

8

145

17,2

Ивайловгра
д
БТХасково

2 658

595

4

89

219

0

0

595

22,4

48 506

5 605

303

1 085

1 653

140

514

43

11,6

Хасково

43 485

4 540

283

911

1 288

135

264

37

10,4

Мин. бани

2 222

468

10

64

123

0

118

468

21,1

Стамболово

2 264

465

10

89

198

5

92

97

20,5

Маджарово

535

132

0

21

44

0

40

132

24,7

104 46
5

14 113

518

2 981

4 422

263

651

16

13,5

Хасковообл.

Таблица 22

По официални данни на Агенцията по заетостта, в края на 2013г., равнището на
безработицата в хасковска област е над средната за страната, която е 11,5%. От данните
в последните две таблица се вижда, че в областта тя е 13,5%, като общо регистрираните
безработни са 14 113, а от тях безработните до 29г. (включително) са 2 981, докато броя
на безработните с продължителност на регистрацията над 1г. е 4 422.
На този фон числата за община Харманли към 30.11.2013г. изглеждат така:
•

Равнище на безработица – 16,9%;

•

Общ брой регистрирани безработни – 1 617 души;

•

Регистрирани безработни до 29г. включително – 369 души;

•

Икономически активни лица – 9 587 души;

•

Регистрирани безработни с продължителност на регистрацията под 1г. – 769
души.

От тези данни могат да се направят няколко извода:
Първият е, че равнището на безработицата в община Харманли е малко над това,
което е в областта и е една трета пъти по – голяма от средната за страната. В седем от
общините на хасковска област равнището на безработицата е по – голямо от това в
Харманли и то в значителна степен. Това ни води до втория важен извод, че Харманли
е сред предпочитаните общини за икономическа дейност в хасковска област. Третия
извод е, че 47% от общия брой регистрирани безработни в община Харманли – 762 от
1 617 – което е почти половината – са с продължителност на регистрацията под 1г. Това

означава, че през последната година се случват критични и негативни процеси на пазара
на труда в общината.
На базата на изброеното до тук в областта на заетостта и безработицата в община
Харманли, могат да се направят няколко препоръки в посока приемане на мерки за
увеличаване на трудовата заетост през следващия програмен период 2014 – 2020г.
Според екипа, разработващ настоящият план, те биха могли да изглеждат примерно по
следния начин, както са изложени в Таблица 23:
Основни цели и приоритети
Срок за
Очаквани ползи и
Дейности по изпълнение на
изпълнение
резултати
основните цели и приоритети
1. Икономическо развитие и увеличаване на трудовата заетост
1.1. Проучване, анализ и предлагане на
Общинския съвет – Харманли на
2014 – 2020г.
проект за обособяване на терени за
индустриални зони
1.2. Анализ на общинската наемна
политика и разработване на система за
преференции при наемане на общински 2014 – 2020г.
помещения за услуги и земеделски
имоти – актуализация на Методиката за
наемните цени
1.3. Увеличаване относителния дял на
трайните насаждения с въвеждане на
нови масиви чрез преференциално
2014 – 2020г.
предоставяне на общински терени под
арендна форма
1.4.Стимулиране развитието на
рибовъдството, чрез преференциално
2014 – 2020г.
предоставяне на общински водни
обекти под аренда за дългосрочно
ползване, замени и продажби
1.5. Стимулиране развитието на
пчеларството, чрез преференциално
2014 – 2020г.
предоставяне на подходящи
екологични терени за изграждане на
пчелини
1.6. Провеждане процедури за
комасация на общинските земеделски
Ежегодно
земи
1.7. Разширяване на контактите с
чужди бизнес-партньори;
международно сътрудничество,
стимулиращо бизнес контактите;
участие в бизнес форуми и срещи

2014 – 2020г.

Повишаване
инвестиционния интерес и
разкриване на нови
предприятия
Укрепване на малкия
бизнес в областта на
земеделието и услугите по
населените места
Повишаване интереса към
дългосрочно наемане на
общински земи и
подобряване трудовата
заетост
Разширяване обхвата на
заетите лица и
подобряване
използваемостта на
общинските водни обекти
Производство на
екологични пчелни
продукти, подобряване на
трудовата заетост
Повишаване
рентабилността на
производството и
доходите от наем
Повишаване
инвестиционния интерес и
разкриване на нови
производства, нови
работни места и приходи
от общинска собственост

1.8. Ефективно управление на
общинските търговски дружества и
предприятия
1.9. Поддържане публични регистри по
ЗОС и ЗПСПК, отнасящи се до
разпореждането с общинска
собственост

2014 – 2020г.

Постоянен

Повишаване на
общинските приходи и
подобряване на трудовата
заетост
Оптимален контрол по
отношение на отдадени,
свободни имоти с цел
реализирането им

Таблица 23

Действията по отношение на намаляване на безработицата в общината да се
реализират в две основни направления – превантивни (обучение на безработни и заети)
и защитни – мерки, насърчаващи работодателите да наемат на работа лица, в т.ч. и в
неравностойно положение. От голямо значение са превантивните действия, които целят
хората, останали без работа, да не изпадат в състояние на трайна безработица и оттам –
до необходимостта от социално подпомагане. Важно условия за подобряване на
качеството на упражнявания труд е повишаването на пригодността на работната сила за
заетост чрез усъвършенстване на формите за преквалификация и привеждането й в
съответствие с изменящите се изисквания на търсенето на труд в общината
Прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на труда трябва да
обхване всички социални групи с особена подкрепа за най-рисковите – дълготрайно
безработните, младежите без трудов опит или без образование и професия, безработните
с ниско или без образование и без квалификация, хората с увреждания. Борбата с
безработицата изисква широко обхватни мерки за взаимна подкрепа на икономическата,
социалната политика и политиката по заетостта. Инструмент на тази политика са
регионалните и местните програми за заетост, съобразени и с националните програми за
заетост. От особено значение за ефективността и ефикасността на тези програми е
привличането на местните организации на работодателите при изготвянето и
реализацията на проекти в областта на пазара на труда и използване потенциала на
работодателските организации и местния бизнес за оказване на консултантски,
образователни и други услуги, свързани с дейностите по заетостта.
Действия на пазара на труда
Увеличаването на заетата работна сила и повишаването на нейната икономическа
активност в община Харманли се налага, както поради създалите се неблагоприятни
демографски тенденции, така и поради необходимостта от постигане на устойчив
икономически растеж и по – добри условия на работа и живот. За да се постигне по –
стабилно снижаване на равнището на безработица в общината е необходимо да се
предприемат действия за запазване и увеличаване на заетостта, повишаване
пригодността за заетост и интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда.
Независимо, че значителен брой от безработните лица са включени в
квалификационни курсове, заявените свободни работни места от работодатели в
общината намаляват. Работните места по програми и мерки за заетост също бележат

тенденция на намаление. По мерките за насърчаване на заетостта са сключени малко
договори с работодатели. Програмите за придобиване на квалификация и наемане на
работа чрез стажуване и чиракуване също намаляват своето въздействие върху пазара на
труда в общината. Броят на ново – разкритите работни места също намаляват през
последните години.
Най-голямо значение за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата
е създаването на работни места в реалния сектор, което е в пряка зависимост и от
провежданата държавна политика и състоянието на стопанската среда като цяло. С цел
трайно решаване на проблема с неравновесието в пазара на труда, изразяващо се в
ограничено търсене на работна сила при значителен процент на безработица, е
необходимо усилията и средствата да се съсредоточат за генериране на заетост във
всички възможни направления (държавен и частен сектор). В същото време, при ниското
търсене на труд, шансовете за заетост на лицата в неравностойно положение на пазара
на труда намаляват още повече.
Състоянието и тенденциите на трудовия пазар в община Харманли дават
основание да се очертаят следните основни действия за реализиране на политиката по
заетостта за периода 2014 – 2020 година:
1. Партньорство със заинтересованите институции в общината за реализирането
на мероприятия за увеличаване заетостта в различни области, съобразени с конкретните
икономически и социални условия на територията на общината, както и за извършване
на общополезни дейности, които ще обновят облика й и ще имат добър социален ефект;
2. По – добро информиране и разясняване на работодателите и безработните лица
за политиката по заетостта, регламентирана в Националния план за действие по
заетостта;
3. Привличане на инвеститори и средства от фондовете на ЕС за разкриване на
нови и модерни предприятия, с нови технологично – създаващи възможности на
производство на качествена и конкурентоспособна продукция, търсена на нашия и
чуждите пазари;
4. Осигуряване условия за увеличаване на заетостта при лицата с по – ниска
квалификация и образование в областта на растениевъдството, животновъдството,
горското стопанство, овощарството, рибовъдството, пчеларството, билкопроизводството
и др. сектори, в които могат да работят тези лица.

•
•

СИЛНИ СТРАНИ
Сравнително висок дял на
населението в трудоспособна
възраст в общинския център
Балансирано разпределение на
населението в населените места

•
•

СЛАБИ СТРАНИ
Сравнително висок процент на
населението с ниско
образователно ниво
Липса на дефинирана политика за
развитие на човешките ресурси

•
•

•

•

•

•

•

•

Развита базова образователна
мрежа
Развити производствени умения в
индустриалното производство и
селското стопанство
ВЪЗМОЖНОСТИ
Концентрация на населението в
общинския център позволяващо
добра организация при
изпълнение на политиката за
развитие на човешките ресурси
Подобряване на
предприемаческите умения в
приоритетните за общинската
икономика области
Приемане на Общинска програма
за формиране на ново
репродуктивно поведение и
подкрепа на семействата и жените
с деца;
Приемане на мерки за
увеличаване на трудовата заетост
през следващия програмен период
2014 – 2020г3.
Привличане на инвеститори и
средства от фондовете на ЕС за
разкриване на нови и модерни
предприятия, с нови технологично
– създаващи възможности на
производство на качествена и
конкурентоспособна продукция,
търсена на нашия и чуждите
пазари;
Осигуряване условия за
увеличаване на заетостта при
лицата с по – ниска квалификация
и образование в областта на
растениевъдството,
животновъдството, горското
стопанство, овощарството,
рибовъдството, пчеларството,
билкопроизводството и др.
сектори, в които могат да работят
тези лица.

•

•
•

Наличие на населени места с
неразвита социална
инфраструктура
ЗАПЛАХИ
Влошаване на възрастовата
структура на населението
Засилване на миграционните
процеси особено сред младите
хора

1.3. Тенденции и процеси в икономиката

Община Харманли се характеризира с многоотраслова икономика, която беше
силно деформирана от реформите и преструктурирането през последните двадесет и две
години, през които бяха закрити фирми и намаля рязко обема на производството на
големи производствени сектори, традиционни за общината и района.
Икономическото развитие през последните години, въпреки световната
финансова криза очертава положително развитие в община Харманли. Към края на 2012
г., регистрираните стопански субекти в Общината са 1 022, от които микро- до 9 заети –
959, малки – от 10 до 49 заети – 53 и средни – от 50 до 249 заети – 10 предприятия.
Наблюдава се относително равномерно разпределение на броя на заетите в отделните
групи, както и реализираните нетни приходи от дейността. Все пак показателите са в
полза на микро предприятията, които са наели 49% от заетите и са реализирали 40% от
нетните приходи на предприятията в Общината.

Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в областта на
преработващата промишленост, търговията и услугите, селското, горското и рибното
стопанство (вж. таблица 17). На първо място по приходи от дейността, нетни приходи от
продажби е преработващата промишленост, на второ място са предприятията от
селското, горското и рибно стопанство, на трето – транспорта и съоръженията,
складиране и пощи, на четвърто място – търговията, ремонта на автомобили и
мотоциклети.
В останалите сектори на икономиката се създава малък обем бруто продукция,
приходи от дейността и нетни приходи от продажбите.

Икономически
сектори

1. Общо за областта
2. Община
Харманли, в т.ч.
A селско, горско и
рибно стопанство
B добивна
промишленост
C преработваща
промишленост

Бруто
продукция

Приходи
от
дейността

Нетни
приходи
от
продажбите

Печалба

Загуба

2 224 727
141 951

3 564 193
264 149

3 283 033
242 849

223 459
20 997

93 371
5 977

22 153

30 992

19 247

4 849

843

765

943

704

69

67 069

72 210

69 356

4 559

845

D производство и
473
540
335
74
27
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия и
на газообразни
горива
E доставяне на води;
..
..
..
..
канализационни
услуги, управление
на отпадъци и
възстановяване
F строителство
3 253
4 105
3 886
108
..
G търговия; ремонт
17 812
118 132
117 139
5 432
1 302
на автомобили и
мотоциклети
H транспорт,
19 337
20 244
19 660
1 594
239
складиране и пощи
I хотелиерство и
1 501
2 823
2 358
126
647
ресторантьорство
J създаване и
85
88
85
27
..
разпространение на
информация и
творчески продукти;
далекосъобщения
L операции с
3 491
6 686
..
3 360
136
недвижими имоти
M професионални
901
928
805
188
36
дейности и научни
изследвания
N административни
174
..
..
23
..
и спомагателни
дейности
P образование
123
123
123
12
Q хуманно
3 662
3 767
3 633
317
..
здравеопазване и
социална работа
R култура, спорт и
379
387
360
45
..
развлечения
S други дейност
522
550
550
198
17
Структура на икономиката в община Харманли към 31.12.2012 г. (в хил. лв.)
Таблица №24

Тенденцията 2009 - 2012 г. е запазване на общата численост на стопанските
единици (вж. таблица 18) и нарастване на брутопродукцията от 112,2 млн. лв. на 142,0

млн. лв., нетните приходи от продажби от 196,2 млн. лв. на 242,8 млн. лв., приходите от
дейността – от 212,1 млн. лв. на 264,1 млн. лв.
Година
2009
Показатели
1. Брой на стопанските единици
1 024
2. Бруто продукция (в хил. лв.)
112 189
3. Нетни приходи от продажбите (в
196 224
хил. лв.)
4. Приходи от дейност (в хил. лв.)
212 099
5. Относителен дял на нарастване на
100
НПП 2008 = 100%
6. Печалба (в хил. лв.)
13 530
7. Заети (брой) лица
4 072
Таблица № 25
Източник: ТСБ – Хасково.

2010

2011

2012

995
95 074
176 686

1 009
111 499
212 689

1 022
141 951
242 849

191 931
90,49%

238 515
112,45%

264 149
124,54%

12 629
3 907

20 261
3 908

20 997
4 027

Относителният дял на нетните приходи от продажбите е нараснал 2012 г. спрямо
2009 г. с 24,54%. Същата тенденция, но в по-висока степен се наблюдава и при
нарастване на печалбата, като 2012 г. спрямо 2009 г. ръстът е 55,19%. Следователно,
общината по тези показатели показва прогресивно развитие. При заетите в стопанските
единици на нефинансовия сектор се наблюдава същата тенденция, както и при
останалите показатели, т.е. през 2010 година има рязък спад, който се компенсира в
следващите периоди. При заетите този спад е значително по-голям и по тази причина
през 2012 година броят заети не е достигнал стойностите от 2009 година.

Средната годишна номинална заплата в общината (вж. таблица 26) за периода
2009 – 2012 г. показва нарастване, което е съизмеримо с нарастването на приходите,
респекивно на печалбите.
Средна номинална заплата в община Харманли за периода 2009 – 2012 г.
Години
2009
2010
2011
2012
Таблица№26

Средна годишна заплата
4 218
4 429
4 529
4 995

Разпределението на броя на предприятията от нефинансовия сектор в община
Харманли и Хасковска област към 31.12.2012 г. може да се види от таблица 27.
Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2012 г.
Фирма
Община

От 10 до
До 9 заети 49
заети

Средни
фирми

Големи
фирми

От 50
до 249
заети

1. Община
959
53
Харманли
2. Общо за област
10 327
701
Хасково
3. Относителен
9,29%
7,56%
дял на фирмите от
община
Харманли, %
Таблица №27
Източник: ТСБ – Хасково

Общ
брой

Заети
250 +
10

-

1 022

109

8

11 145

9,17%

0,00%

9,17%

От таблицата се вижда, че общият брой на предприятията от нефинансовия сектор
е 1 022, който брой е 9,17% от този на Хасковска област, а в 959 фирми са заети до 9
човека, в 53 фирми - от 10 до 49 и в 10 – от 50 до 249.
Тенденцията при разходите за придобиване на ДМА е подобна, както при заетите.
През 2010 година рязко намалява с 29%, след което бавно нараства и достига до ниво от
83,72% от разходите през 2009 година. Тези факти говорят за забавяне на разстежа и
обновяването на предприятията в нефинансовия сектор, което може да доведе до
проблеми с конкурентноспособността им.
Някои от по-важните предприятия, определящи икономическия облик на
общината са (виж таблица 28) :
Десет фирми от община Харманли, осигуряващи най-голяма заетост през 2012 г.
Фирма - направление
1.Елпром АД
2.Хлебна промишленост
3.Славей Г ЕООД
4.Димана АД
5.Даниел фешън ООД

Брой заети

Продукт

213
200
156
142
107

електродвигатели
Хлебни изделия
Обувни изделия
Ризи и трикотаж
Ризи

6.Автогранд ООД
7.Голд оил ООД
8.Телиш АД
9.Ковег ООД
10.Тера Тангра
Таблица №28

64
60
92
52
35

автосервиз
маслодобивна
винарна
строителство
винарна

В общината има неизползваеми ДМА (сгради и съоръжения), които могат да се
използват за разкриване на нови производства на индустриални стоки, а също и на такива
от хранително-вкусовата промишленост.
Общинското ръководство провежда регулярни срещи с представители на бизнеса,
на територията на общината, на които се предоставя информация относно общинските
проекти, които се обявяват периодично и в местните медии (местен вестник, общинско
радио, електронна страница на общината).
В областта на услугите, важно място заемат транспортните услуги, юридическите
консултации, лечебните услуги, интернет-услуги, занаятчийски и печатарски услуги,
доставка на горива и смазочни материали за населението, газстанции, бензиностанции и
др.
Приблизително 90% от търговската мрежа е в частния сектор.
В общината функционират клонове на банки, както и представителства на
различни застрахователни дружества.
Перспективите за икономическото развитие на община Харманли са свързани
главно с привличането на инвеститори и стимулирането на местните предприятия за
развитие на преработвателната промишленост, транспорт и създаване на връзки с други
страни, както и развитие на туризма.
Ключов проект в община Харманли е проектиране и разширяване на
индустриалната зона със съпътстващата инфраструктура.
Селско стопанство
Разнообразният релеф и вариращата надморска височина определят големи
климатични и почвени различия в Община Харманли. Северните части на общината имат
преходно-континентален климат, който се омекотява от юг, и най-южните части имат
преходносредиземноморски климат. Броят на слънчевите дни на територията на
общината е значителен. Летните дни са много горещи, бездъждовни. Пролетта и есента
са нормални с характерните за Харманли мъгли, тенденция е съкращаването на
времетраенето на тези сезони. Зимата е по скоро по-мека.
Селското стопанство е традиционно силен отрасъл за общината, представен от
двата подотрасъла - растениевъдство и животновъдство.
Селско стопанство.Разпределение на земята по фондове към 31.12.2013 г.

Видове територии и начин на ползване

Общо дка

Земеделски територии

488 653

Горски територии

227 879

Населени места и други урбанизирани територии

28 499

Водни течения и водни площи

12 563

Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за
отпадъци

172

Територии за транспорт и инфраструктура

4212

Обща територия за общ. Харманли

694 563

Таблица №29
Размерът и структурата на земеделските площи, като най-важен фактор за
развитие на селското стопанство, може да се види от таблица 30:
Размер и структура на земеделските земи в Община Харманли към 31.12.2013 г.
Показатели

Размер дка

Относителен дял

Ниви
Трайни насаждения
Естествени ливади
Разсадници
Мери, пасища
Високопланински пасища
Гори

288877
34190
7045
6
73108
15 285
4434

68,58%
8,11%
1,67%
0,01%
17,35%
3,38%
0,98%

Полски пътища и прокари
Непригодни земи
Таблица № 30

18022
25 515

4,28%
5,65%

Висок е делът на обработваемата земя в общината - тя заема около половината от
територията. Съществен проблем сега и в перспектива за ефективното й използване е, че
тя е раздробена на многобройни маломерни участъци вследствие на възстановяването на
собствеността на бившите собственици. Наложително е да се направи комасация на
земеделските земи, с което ще се уедрят имотите и ще се създадат предпоставки за
ефективно земеделие.

Земи, според формата на собственост и стопанисване
Частна

Общинска

Държавна

Стоп.от

№

общината

Землище
1 гр.Харманли
2 с.Бисер

дка
%
17276
12102 4,6

дка
%
19264
1
0

дка
6864
26

%
0,4

дка
2780
3005

%
2,7

3 с.Богомил
с.Болярски
4 извор

6885 2,6

124

1,8

2197

2

5 с.Браница

11490 4,3

228

3,2

6727

6,2

6 с.Българин
7 с.Черепово

15558 5,9
16551 6,2

363
177

5,1
2,5

5588
9058

5,1
8,3

1104
644

15,6
9,1

3014
9517
16145

2,7
8,7
14,9

8 с.Черна Могила
9 с.Доситеево
10 с.Дрипчево

11545 4,4
11003 4,2
15262 5,7

11
12
13
14

11807
7408
10746
5873

с.Иваново
с.Изворово
с.Коларово
с.Лешниково

15 с.Надежден
16
17
18
19

с.Орешец
с.Остър Камък
с.Овчарово
с.Поляново

4,5
2,8
4,1
2,2

39 1,5
109 4,2
30 1,2
452 17

701
485
341
313

9,9
6,8
4,8
4,4

2366
7384
5269
1834

2,1
6,8
4,8
1,6

5496 2,1

97 3,7

280

3,9

1710

1,5

11613 4,4
9249 3,5
17356 6,5
21291
8

121 4,7
242 9,3
1
0

36
41
35
75

0,5
0,6
0,5
1

1464
2623
7687
6675

1,3
2,4
7,1
6,1
1,2
3,2

20 с.Преславец
21 с.Рогозиново

5936 2,2
13459 5,1

22 с.Шишманово
23 с.Славяново
24 с.Смирненци
25 с.Върбово

564 2,2

3

17

0,2

1322
3564

12266 4,6
17608 6,6
6737 2,5

6 0,2
845 33

344
1344
214

4,8
18,9
3

4680
3850
1420

4,3
3,5
1,3

7802 2,9

6 0,2

190

2,6

1078

0,9

79

Проблем за общината са земеделски земи, които не се обработват, остават
незасети и нерекултивирани. Липсват достатъчно техника и финансови средства за
обработване, торене и химическа защита на посевните площи и трайните насаждения.
От наличните поливни площи 35% са негодни за напояване. Приоритетно следва
да се възстановят хидротехническите им съоръжения и да се включат отново тези земи в
баланса на поливните площи.
Предвид големия брой стопани е много трудно да се направи точен анализ на
използването на земеделските земи. За последната отчетна година засетите площи по
основни култури са имали следния вид:

Засети площи с основни земеделски култури в община Харманли за
стопанска година 2010 - 2011
Земеделска култура
зърнено-хлебни и фуражни култури
- пшеница
- ечемик
- царевица
Зеленчуци
технически култури
- тютюн
- слънчоглед
Бостани
трайни насаждения
Общо
Таблица №31

Площ

Относителен дял

42 000

63.93%

37 000
5 000
600
3 000
6 200
4 960
1 240
2 000
12 500
65 700

56.32%
7.61%
0.91%
4.57%
9.44%
7.55%
1.89%
3.04%
19.03%
100.00%

За стопанската 2010г. – 2011г., най-висок дял в общия обем на засетите масиви в
общината имат площите със зърнено-хлебни и фуражни култури – 42 000 дка. От тях
най-обширните площи са заети с пшеница – 37 000 дка.

Голяма част от обработваемите масиви в общината са заети с трайни насаждения
– 12 500 дка. Повечето от тях представляват ябълкови и лозови масиви. В структурата на
засетите площи следват: техническите култури (тютюн и слънчоглед), зеленчуците и
бостаните.
Средните добиви на пшеница в общината са около 250 кг/дка, а тези на слънчоглед
са 120 кг./дка. За сравнение като цяло средните добиви в Южен централен район на
планиране са съответно – 281 кг/дка от пшеница и 84 кг./дка от слънчоглед. В сравнение
с данните за областта, правят впечатление значително по-високите добиви на
слънчогледово семе в общината за сметка на произведената пшеница.
В сравнение с предходните две години, добивите на тютюн през 2004г. в община
Харманли намаляват. По-ниското производство е резултат преди всичко от ограничените
(по решение на Министерство на земеделието и горите) квоти за производство на тютюн
за реколта 2004г.
Както беше споменато, земеделските територии заемат най-голяма част от
територията на общината. Най-обширна е площта им в землището на с.Поляново – 31
623 дка, с.Доситеево – 29 993 дка и с.Овчарово – 27 372 дка. Отнесени спрямо общата
площ на землищата, относителните дялове на земеделските територии са най – големи в
землищата на селата Коларово – 92.74%, Поляново – 88.74%, Българин – 78.17%,

Овчарово – 77.34%, а най – малки - в землищата на селата Болярски извор – 41.42% и
Върбово – 42.35%.
Най-големи територии с обработваема земя има в землищата на селата Поляново
– 23 303 дка, Браница – 23 091 дка и Доситеево – 20 946 дка. По-оскъдни с обработваема
земя са землищата на селата Лешниково – 6 050 дка и Преславец – 6 672 дка.
Въпреки добрата териториална осигуреност и произтичащите от това
предпоставки за съвместни селскостопански дейности, кооперациите в общината не са
много на брой. Причината за липсата на кооперативна инициатива е недостатъчният
финансов ресурс и ниската степен на информираност относно възможностите за
финансиране на земеделските организации. Това е и основната причина частните
стопанства в общината да имат незадоволителна материално-техническа база. Липсва
периодичност при подновяване на селскостопанската техника, в следствие на което
материалните средства са изхабени и с нисък производствен капацитет. На практика
стопанските дворове в общината разполагат само с най-необходимите технически
средства.
Може да се отчете, че сравнително нисък е делът на необработваните земеделски
площи. Несигурността на пазарното поведение и липсата на пряка връзка производител
- търговец прави често непродаваема продукцията на стопаните. Най-уязвимо е
производството на дини и пъпеши, които разчитат на свития вътрешен пазар. Добрите
реколти в растениевъдството се дължат и на факта, че близо 50% от обработваемите в
момента площи са поливни.
Общината има потенциал за интензивно земеделие и то трябва да избере такъв
модел, който да разчита предимно на високотехнологично земеделие с по-малко жив
труд.
Животновъдство
Много специфично като животновъдна дейност е биволовъдството, особено
характерно за някои от селата на общината. Броят на отглежданите биволи е над 400. Той
намалява ежегодно, а биволското мляко е високо ценено не само заради високата си
масленост, но и заради физиологичните си качества. Средният млеконадой от биволица
е висок - 2190 литра годишно. Център на биволовъдството е с. Иваново. Преди години
то е разполагало с добро племенно стадо и разплодни животни с отлични качества. Днес
са изчезнали разплодните животни внос (особено подходящата порода "Мура") и
генетичният потенциал на съществуващите животни се е променил. Това важи и за
стадата в селата Лешниково и Славяново. Това налага да се предприемат спешни мерки
за запазване и развитие на биволовъдството.
Брой на селскостопанските животни в община Харманли към 31.12.2013 г.
Вид
Едър рогат добитък

Брой
6500

Дребен рогат добитък
Свине
Птици
Таблица № 32
Източник: Община Харманли

14500
100
8000

От дребния рогат добитък преобладават овцете – над 14 хил. броя. Овцевъдството
също запада. За пет години отглежданите животни са намалели с 20%.

Добре развито е пчеларството. Отглеждат се над 2 000 пчелни семейства, но
пазарът на пчелни продукти е ограничен заради липсата на търсене от чужбина, където
се предлага мед от Китай на много ниски цени. Като негативен момент трябва да се
спомене и ликвидирането на традиционното за общината бубарство, което се дължи не
само на външни фактори, но и на национална стратегия.
Перспективите за развитие на селското стопанство са в сферата на:
•

Създаване на масиви от трайни насаждения – чрез закупуване или наемане за
дългосрочно ползване на земя по законовия ред.

•

Създаване на нови овощни видове в местата с подходящи почвено-климатични
условия.

•

Доставка на съвременни земеделски машини и технологии за повишаване
културата на земеделието.

•

Изграждане на съвременни животновъдни ферми за отглеждане на крави, биволи,
свине, овце, кози, зайци, птици, гъски и патици и други, отговарящи на улеснен
достъп до национални и европейски финансови ресурси.

•

Създаване на мощности за преработка на плодове и зеленчуци.

•

Стимулиране на биологичното производство – повишаване на осведомеността,
запознаване на производителите с нормативната база, както и с научните
постижения и добри практики и безплатни курсове за обучение за квалификация
на младите хора в селата.

•

Насърчаване на инвестициите в напояването, подпомагане на сдруженията за
напояване.

•

Създаване на насаждения от билки.

•

Задълбочаване на връзките между професионалните гимназии с аграрен профил
и хранително-вкусова индустрия.

•

Защита на производството и продукцията на харманлийските производители.

•

Създаване на специализирана борса и пазар за директни продажби на крайния
клиент или преработващото предприятие и елиминиране на прекупвачите.
Горско стопанство

Горско стопанство „Харманли” включва няколко териториални единици,
вкл.извън района на общината. В по-конкретен план, Горското стопанство обхваща
територията на Държавния и общински горски фонд в общините Симеоновград,
Харманли и Маджарово. В община Харманли са включени райони от горскостопанските
участъци “Харманли” и ”Върбово”. Предвид тези обстоятелства, по-нататъшното
изложение за характеристиката на горския фонд е направено общо за цялата територия
на стопанството.
Горският фонд на ГС„Харманли” е с обща площ 404 816 дка , в това число горски
пасища – 11 064 дка. Залесената част на горското стопанство е 335 137 дка, което
представлява 82,8% от общата площ. Размерът на незалесената дървопроизводителна
площ е 26 024 дка или 6,4% от площта на горското стопанство. От нея 5 216 дка заемат
невъзобновените сечища и пожарища. Недървопроизводителна площ се равнява на 32
591 дка, които представляват 8,1% от площта на горското стопанство. Разпределението
на горския фонд по кметства в общината може да се види от таблица 33.
Горски фонд в общината към 01.01.2013 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Населено място
гр. Харманли
с. Бисер
с. Богомил
с. Болярски извор
с. Браница
с. Българин
с. Черепово
с. Черна могила
с. Доситеево
с. Дрипчево
с. Иваново
с. Изворово
с. Коларово
с. Лешниково
с. Надежден
с. Орешец
с. Остър камък
с. Овчарово
с. Поляново

Горски фонд – дка
17576
10167
2262
14592
10148
5398
16107
7765
9360
15441
9392
11318
0
6493
5075
13490
13669
7172
3033

20
с. Преславец
3114
21
с. Рогозиново
6460
22
с. Шишманово
8765
23
с. Славяново
13805
24
с. Смирненци
5479
25
с. Върбово
11798
Таблица № 33
Източник: Общинска служба „Земеделие” Харманли.
Организацията на стопанисването на горските масиви е в пряка зависимост от
предназначението на горите. За групата на горите със стопанско предназначение са
предвидени подходящи сечи, залесявания и други мероприятия за целесъобразно
стопанисване и добив на строителна дървесина с високи качества. Целта е да се използва
най-рационално почвеното плодородие, без да се нарушават водохранните и
почвозащитните функции на гората.
Стопанисването на групата гори със специално предназначение е в зависимост от
особените функции, които същите изпълняват. То се състои в запазване и повишаване на
естетичните, хигиенните, водоохранно-защитните и други специални функции,
съобразно категорията на гората. Мероприятията са диференцирани за всяко
насаждение, според състоянието му.

На територията на Горското стопанство се осъществяват и няколко вида сечи:
главна (с най-голям дял на голата сеч); отгледна сеч (преобладават осветленията и
прорежданията) и санитарна сеч (за всички насаждения и култури с установени заоблени
и повредени участъци).
От страничните ползвания на гората най-важно място заема пашата на добитък в
горите. Общо в стопанството е разрешена паша за едър и дребен добитък на площ от 251
551 дка.
Освен за развитие на животновъдство, на територията на горското стопанство има
сравнително добри условия за билкосъбиране. Годишно има възможност за събиране на
около 3 тона билки (лайка, жълт кантарион, подбел, мащерка, риган, цвят от бъз, глог и
др.), 3 тона диворастящи горски плодове и около 4 тона горскоплодни култури от орех,
бадеми и лешник. Диворастящи гъби могат да се събират приблизително 1,5 тона
годишно.
Туризъм
На територията на община Харманли има благоприятни условия за развитието на:
Екотуризъм, биотуризъм, фототуризъм, пешеходен туризъм, спортен туризъм, като
риболов, колоездене, конен туризъм, ловен туризъм, градски туризъм, селски туризъм,
етнотуризъм - свързан с традиции и обичай.

Територията на общината е обитавана от разнообразни биологични видове както
и някои защитени животински видове, като черен щъркел, египетски лешояд, късопръст
ястреб, змия-гущер и др., по-значими от които са: белоглава потапница, див заек,
кеклици, пъдпъдък, фазани, яребици, гургулици, глигани, чакали и лисици.
Допълнителни фактори за развитие на алтернативен туризъм в общината са
множество микроязовири и водоеми, както и преминаването на р.Марица
р.Харманлийска, на чийто поречия са обособени места за риболов, както и местностите,
подходящи за ловен туризъм.
Региони-защитена местност ”Дефилето”, обхваща землищата на Харманли,
с.Остър камък и с.Поляново; защитена местност ”Бакърлия”, землище с.Изворово;
защитена местност ”Съзлъка”, землището на с.Бисер; защитена местност с находище на
жлезист лупен в землището с.Браница; защитени зони: „Харманлийска река; „Сакар”,
обхваща землищата на с.Черепово, с.Изворово, с.Дрипчево; „Радинчево” в землището на
селата Рогозиново, Доситеево и Изворово; естествени водопади в местностите
”Кюмюрлука и „Куру дере”, историческите места „Кара Колювата къща” пещера в
землището на с.Дрипчево на площ 4 дка, служила за скривалище на байрактаря на Индже
войвода Кара Колю; “Гората ада” и “Хайдушка дупка” (малка пещера)и др.
Зони за отдих: Хидропарк „Кюмюрлука”; „Градска градина” гр.Харманли; Парк
”Димана Данева”; Екопътека „Дефилето”; Екопътека в землището на с.Изворово;
Културно-познавателен туризъм

За културния туризъм допринасят традиционните местни изяви
като: дните на българката и литературен конкурс "Изворът на белоногата" с над 30
годишна история, международния хоров фестивал "Хармония", провеждан седем години
по ред, ежегодните национални срещи на поетите с китари "Поетични струни" също с 30
годишна история, празника на виното, панаира "Карааба", съпътстван с културни и
спортни прояви. Гостите на културните прояви посещават забележителностите,
винарните за дегустации. В с.Доситеево има практика за посрещане на туристи с
демонстрация на местни обичаи и кулинария.
Антични и средновековни обекти.
Община Харманли е богата на исторически паметници, които в основната си част
не са разработени. Много малка част от тях могат засега да послужат за развиването на
истински културен туризъм, но съдържат в себе си голям потенциал.

Харманли

Тук може да бъдат посочени няколко обекта. На първо място
това е Гърбавия мост, построен през 1585 г. над р.Олу дере (Харманлийска река). Край
моста е бил построен и Кервансарай върху останките от византийската епоха, които
лежат под днешното ниво на паркинга край хотел Хеброс.

Други забележителности в гр.Харманли са: църквата Св. Атанасий; Трифончето –
храмът Св. Трифон, намиращ се над града; Историческия музей, по проект на Главния
архитект на Източна Румелия италианецът П. Монтани; Читалището „Дружба” и
Културния център; двете сгради на Тютюнева промишленост; сградата на ж.п. гарата,
строена по Барон Хиршовото време; комплексът Изворът на белоногата – обект,
възникнал като следствие на произведението на Славейков и незаслужено забравен от
българите.
Обекти в селата:

Кастра Рубра, намираща се в
землището на с. Изворово, на 7 км от селото; край самото село има запазен един долмен,
вероятно детски, който с малко усилия може да бъде превърнат в обект на посещение.
Долмен в землището на с. Черепово, на 3 км от асфалтовия път; тракийското
скално светилище, жертвен камък, големи селища и долмени.
Менхирът край с. Овчарово.
Долмен край с. Остър камък
Край с. Доситеево се провеждат разкопки на скално светилище в м. Семерчето.
Етнографското наследство в района.

В няколко селища има открити
музейни сбирки, които съдържат значителен етнографски материал, свидетелстващ за
богатото минало на българския народ. Такива сбирки са открити в с. Доситеево, с.
Орешец, с. Българин, с. Бисер, подготвят се сбирки в с. Изворово и с. Черепово.
Църкви: Св. Георги в с. Рогозиново; църквата в с. Бисер; църквата в с. Славяново
Св. Архангели – паметник на културата.

Всичко, което синтезирано изброяваме е добра основа за развитие на туризма като
отрасъл (сектор) на стопанството на общината, който ще осигурява заетост и доходи за
населението и е предпоставка за консервиране, експониране на много още непроучени
културно-исторически богатства в общината.
Към 01.09.2013 г., материалната база, осигуряваща туризма е все още малко
представена (виж таблица34 ).
Материална база в туризма
Показатели
1.Брой изградени места за подслон /хотели, сем.хотели,
мотели, сам.стаи, къща за гости/
2.Легла броя
3.Хотели брой
4.Ползвани места за подслон 2013г. /хотели, сем.хотели,
мотели, сам.стаи, къща за гости/
Таблица №34
Източник: Община Харманли.

Брой
18
432
9
13

Легловият фонд в хотелите е 432 легла в 18 хотели, сем.хотели, мотели, сам.стаи,
къща за гости.
•

Предпоставки за развитие на туризма са:

•

Разработване и прилагане на насърчаващи дейности в областта.

•

Доброволни схеми и подкрепящи схеми по опазването на културното и
историческото наследство.

•

Стимулиране създаването на публично-частно партньорство в областта на
екотуризма.

•

Създаване на интернет базирана система за набиране на информация за ресурсите
и предлаганите продукти и услуги в областта на екотуризма.

•

Създаване на регионални екотуристически продукти и тематични маршрути

•

Насърчаване и разширяване възможностите за равен достъп до обектите на
екотуризма за хора с увреждания и такива в неравностойно положение.

•

Създаване на система за повишаване на обществената осведоменост за
екотуризма.

•

Извършване на геоложки проучвания на минерални води в общината.

•

Насърчаване на потенциални туристи към дейности, селски туризъм и
провеждане на зелени училища с ученици от начално, основно и средно
образование.

•

Разширяване привличането на туристи чрез представяне на бита, фолклора,
празниците и обичаите в селата от общината.

•

Изграждане на подходяща инфраструктура.

•

Развиване на рекламна дейност, както и възможностите, които дава програмата за
развитие на селските райони по мярка 311 Разнообразяване на не земеделските
дейности и мярка 313 Насърчаване на туристическата дейност.

•

•

•

•
•

СИЛНИ СТРАНИ
Добро транспортно-географско
положение, осигуряващо условия
за сътрудничество със съседните
териториални общности.
През Общината преминават
важни транспортни коридори,
свързващи Европа с Близския
Изток.
Запазено ниво в инвестициите и
ръст на продукцията в
преработващата промишленост,
селското стопанство и др.
сектори.
Харманли е сред предпочитаните
общини за икономическа дейност
в хасковска област.
Благоприятни почвеноклиматични условия за
отглеждане на характерните за

•
•
•

•

•
•

СЛАБИ СТРАНИ
Забавяне на разстежа и
обновяването на предприятията в
нефинансовия сектор.
Неефективно производство,
нарушена връзка между наука,
производство и пазар.
Ниско ниво на организираност на
производителите, липса на
действени организационни
структури на местно ниво.
Липса на достатъчно
производствени мощности за
обработка на продукцията от
зеленчукопроизводството.
Раздробеност, маломерност на
площите и фермерите.
Голям брой разнородни
собственици и ползватели на
земеделски имоти.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

общината земеделски култури.
Наличие на поземлени ресурси с
високи агробиологични качества.
Високо биологично разнообразие
в общинската територия.
Традиции и опит при отглеждане
на селскостопанските култури.
Налице са утвърдени мощни
арендатори на земеделска земя.
Добри запаси от дървесина.
Добри места за паша.
Голям потенциал за отглеждне на
билки и диворастящи плодове и
гъби.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Въаможности за изграждане на
нова индустриална зона
Възможност за разкриване на
МСП
Създаване на регионални
екотуристически продукти и
тематични маршрути
Разширяване привличането на
туристи чрез представяне на бита,
фолклора, празниците и обичаите
в селата от общината Изграждане
на подходяща инфраструктура.

•
•
•

•

•
•

Намаляване броя на животните.
Невъзстановени мелиоративни
съоръжения, неизползван
потенциал на поливните площи.
Липса на достатъчно техника и
финансови средства за
обработване в селското
стопанство.
Не малък дял на голата сеч

ЗАПЛАХИ
Промяна на икономическата
ситуация
Слаба професионална подготовка
на кадрите

1.4. Развитие на социалната сфера на общината
Към социалната сфера в община Харманли се отнасят секторите образование,
здравеопазване, социално подпомагане (в частта му за социални услуги), култура, спорт,
отдих и младежки дейности, социална сигурност и пожарна безопасност и защита на
населението.
Образование
Образователната система в Община Харманли структурно е организирана в
тринадесет учебно – възпитателни заведения, в т.ч. три детски градини, две начални
училища, пет основни училища, едно средно общообразователно училище, една
професионална гимназия и едно помощно училище - интернат.
В единственото средно общинско училище – СОУ” Н.Рилски” се осъществява
държавен план прием след 7 клас за профилите „чуждоезиков” и
„природоматематически”. Професионалната гимназия дава възможност за придобиване
на професии по електротехнически специалности и текстил. В ПУИ (помощно училище

– интернат) “П.Р.Славейков” професионалната подготовка включва обучение по
специалността – работник в заведенията за хранене и развлечения.
Трите детски градини се намират в общинския център гр.Харманли, а от
училищата – шест от тях се намират в града, а четири в селата Бисер, с.Славяново,
с.Българин и с.Иваново.
Картината на отделните детски градини, училища, ангажиран персонал и брой
обучаеми деца и ученици към тях, изглежда така:
Детски градини:
Брой деца, персонал и групи в детските градини на община Харманли в края на
2013г.
Детски заведения
на територията на
Община Харманли

Брой деца

ОДЗ "Ален мак",
гр. Харманли
ОДЗ "Пролет",
гр. Харманли
ЦДГ "Детски свят",
гр. Харманли

252

Община Харманли
ОБЩО:

664

233
179

Брой персонал

Брой групи

Педагогически – 19
Непедагогически - 21
Педагогически – 18
Непедагогически – 18,5
Педагогически – 15,5
Непедагогически – 14,5

10

Педагогически – 52,5
Непедагогически - 21

26

9
7

Таблица 35

Демографският срив през последните години продължава да създава сериозни
проблеми в структурната и териториална организация на детските учебни заведения в
Общината. От функциониращите до преди десетина години шест детски градини, вече
три са закрити – полудневните радини детски гв с.Славяново и с.Върбово бяха заменени
от полудневни детски групи към училищата в съответните села, а в с.Орешец не
съществува възможност за предучилищно обучение на децата. Поради тези причини, по
настоящем, на територията на общината възпитанието на децата извън домашната среда
се осъществява в трите детски градини – ОДЗ „Ален мак”, ЦДГ „Пролет” и ЦДГ „Детски
свят”, всичките разположени в общинския център. Единствено в ОДЗ „Ален мак” има
разкрита самостоятелна яслена група.
Училища:
Общински училища: НУ „Алеко Константинов” – гр. Харманли; НУ „Отец Паисий” –
гр. Харманли; ОУ „Иван Вазов” – гр. Харманли; ОУ „Христо Ботев” – с. Бисер; ОУ „Иван
Вазов” – с. Славяново; ОУ „Христо Ботев” – с. Българин; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
– с. Иваново; СОУ „Неофит Рилски” – гр. Харманли
Държавни учебни заведения: Професионална гимназия по електро промишленост и
текстил “Захари Стоянов” – гр. Харманли; Помощно училище „Пенчо Р. Славейков” –
гр. Харманли
Училища на
територията на

Брой ученици

Брой персонал

Брой паралелки

Община Харманли
НУ "Ал.
Константинов",
гр. Харманли
НУ "Отец Паисий",
гр. Харманли
ОУ "Иван Вазов",
гр. Харманли
ОУ "Христо Ботев",
с. Бисер
ОУ "Иван Вазов",
с. Славяново
ОУ "Христо Ботев",
с. Българин
ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий", с. Иваново
СОУ "Неофит Рилски",
гр. Харманли
ПГЕПТ "Захари
Стоянов", гр.
Харманли
ПУ "Пенчо
Славейков",
гр. Харманли
Община Харманли
ОБЩО:

258

Педагогически – 22
Непедагогически – 7,5

11

259

Педагогически – 19
Непедагогически – 7
Педагогически – 22
Непедагогически – 7,5
Педагогически – 12
Непедагогически – 3
Педагогически – 13,5
Непедагогически – 2,5
Педагогически – 13
Непедагогически – 3
Педагогически – 14
Непедагогически – 3
Педагогически – 51,5
Непедагогически – 17
Педагогически – 19,5
Непедагогически – 10

12

Педагогически – 34
Непедагогически – 19

14

Педагогически – 220,5
Непедагогически – 79,5

132

529
87
155
143
145
668
214
152

2 610

23
7
9
9
9
28
10

Таблица №36

Явленията и процесите, свързани с демографията и с ученическите контингенти
са отправна точка не само при анализа на образователната система в общината, но и при
определянето на приоритетите и целите в системата, вкл.: размера на капиталните
вложения, ресурсното и кадрово осигуряване и др. През следващия програмен период
2014 – 2020г. не се предвижда закриване на училища като част от процес по оптимизация
на училищната мрежа.
Може да се каже, че в общината съществува ясно изразена неравномерна
териториална дислокация на учебните заведения в Общината – от общо 24 населени
места, само на територията на пет от тях функционират училища. За тази цел
придвижването на децата до училището в опорните селища става с автобусен транспорт
– 3бр. 27местни и 2бр. 15местни училищни автобуси. Средното образование е
съсредоточено само в общинския център.
Състоянието на материално – техническата база на детските градини и
училищата е сравнително добро, като се имат пред вид ограничените възможности на
общините да отделят собствени средства за поддръжка на базата. През последните
години ново строителство не се осъществява, а се правят ремонти по наличния сграден
фонд. Най – голямото училище в общината е изцяло санирано и с подменена дограма.
През 2012г. по проект „Център по природни и обществени науки „Нова надежда” бе
направен основен ремонт, обзавеждане и оборудване на кабинети по история, биология,
химия, физика и модерна лаборатория.

През 2013г. ОУ „Иван Вазов” бе обновено и модернизирано, по проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност” по ОП „Регионално развитие”.
Промените, настъпили в образователната система през последните години принудиха
учебните заведения да търсят начини за осигуряване на допълнителни средства,
използвайки възможностите, предвидени от Закона за народната просвета. С оглед на
това в общината масово бяха регистрирани училищни настоятелства. Работещо и
ефективно е настоятелството в НУ „Алеко Константинов”. С негова помощ училището е
санирано и с подменена дограма.
Възможностите, които се откриват пред истинското сътрудничество с
училищните настоятелства са големи, ако се работи сериозно, с мисъл и разбиране за
ползите на обществото. Детските градини в общината също създадоха активни
партньорства с новосъздадените си настоятелства. Естествено получиха тяхната
подкрепа при създаването на по – уютна и по – приятна обстановка, изразяваща се в
обогатяване и модернизиране на материалната им база.
В трите детски градини в общината поетапно са прилагани мерки за енергийна
ефективност, засега със средства от общинския бюджет.
Въпреки, че най – значителното разходно перо в Общинския бюджет е
„Образованието”, за поддръжката на материално – техническата база се изисква да се
търсят още много допълнителни средства.

•

В тази връзка основни приоритети в развитието на образователната
система в общината и за следващия период от 2014 до 2020 г. ще
продължават да бъдат:

•

Реконструкция и модернизация на съществуващата материално – техническа база
на общообразователните училища и осъществяване на проекти и дейности по
енергийна ефективност в сградите на селските училища;

•

Обследване, преустройство и поддръжка на отоплителните системи на училищата
с оглед снижаване на експлоатационните разходи за поддръжка;

•

Закупуването и подновяване на съществуващата компютърна техника,
необходима за: детските учебни заведения, основните училища, както и за
административното обслужване на образователните институции;

•

Инсталиране и поддръжка на интернет в училищата с оглед подобряване
качеството на образованието в профилираното обучение в гимназиалния курс;

•

Въвеждането на дидактически средства и материали в обучителния процес;

•

Обзавеждане, оборудване и поддържане на кабинет по безопасност на
движението;

•

Ограничаване практиката, свързана с образуване на слети паралелки – през тази
учебна година само в едно училище от общината има слята паралелка;

•

Специалностите в училищата да бъдат по – тясно свързани с реалния живот или
реалния бизнес;

•

Оборудване на училищата със средства и материали в съответствие с
предписанията на Регионалната служба по пожарна и аварийна безопасност
(РСПАБ), гр.Хасково.

Приоритетите в развитието на образователната система на общината за следващия
програмен период 2014 – 2020г. и отнасящи се до реконструкция и модернизация на
съществуващата материално – техническа база на общообразователните училища и
осъществяване на проекти и дейности по енергийна ефективност в сградите на селските
училищ, могат да бъдат постигнати с проекти и дейности по. По време на дискусията
такова предложение постъпи от СОУ „Неофит Рилски“ за: 1.Подмяна радиатори в
коридорите и физкултурен салон; 2.Подмяна на метална дограма; 3.Саниране на
физкултурен салон.
Като едно обобщаващо предложение, направено на срещата със служителите от
сферата на образованието, културата и социалната област от общината бе Развитието на
спортната база за деца и ученици на открито. Това предложение може да се
формулира в три насоки на три:
1.Оформяне на многофункционални игрища в рамките на училищните дворове;
Подобно искане постъпи и от ОУ „Иван Вазов“ гр.Харманли – изграждане на
спортна площадка. Нейните характеристики са: Мултифункционално игрище /за футбол,
баскетбол, хокей, волейбол/ - 2 врати за футбол, 2 коша за баскетбол, с изкуствена трева,
с ограда, осветление и видео наблюдение - 1 брой; Игрище за народна топка Саморазливни спортни настилки на акрилна основа - 2 бр.; Лекоатлетическа писта – с
тартан; Скочище – 1 бр.

2.Изграждане на спортни площадки като отделни обекти извън училищните
дворове;
Изграждане на спортни площадки като отделни обекти извън училищните
дворове – в момента община Харманли кандидатства за изграждане на
многофункционално игрище с изкуствена настилка като отделен спортен обект извън
училищните дворове. Спортни площадки могат да бъдат изградени и в рамките на
осъществяване на инициативи по подобряване на състоянието на междублоковите
пространства.

3.Построяване на нови
специализирани спортни бази

или

основно

ремонтиране

на

съществуващи

Построяване на нови или основно ремонтиране на съществуващи специализирани
спортни бази, се отнася предложението за „Изграждане на стадион за хокей на трева“, на
който да развиват спортна дейност спортистите от спортен клуб „Хокей на трева“;
осъществяване на основен ремонт на гребната база, използвана от спортен клуб „Кану –
каяк“ и реализиране на проекта за изграждане на писта за лекоатлетите.
Като възможност за осъществяване на основния приоритет в образователната
система на общината, отнасящ се до „Закупуването и подновяване на съществуващата
компютърна техника, необходима за: детските учебни заведения, основните училища,
както и за административното обслужване на образователните институции“, трябва да се
търси в Приоритет №2, Специфична цел 2, Мярка 2 – „Увеличаване дела на
информационните и комуникационните технологии в училищата“.
По тази мярка могат да бъдат обновени компютърните кабинети в ОУ “Иван
Вазов“ и др. училища; да бъдат закупени мултимедии за подобряване на учебния процес
(подобно искане постъпи от СОУ „Неофит Рилски“) и дори да бъдат обзаведени и
оборудвани кабинети по религия.
Също по тази мярка следва да се търси и Обновяването и подмяната на
технологичната материална база на ОУ „Иван Вазов” – Харманли чрез оборудване на:
1.Компютърни кабинети с технологично оборудване, базирано на
терминални решения с централизирано управление - терминали висок клас за
видеоприложение , работни места в 1 кабинет – 14 + 1 сървър – за 2 компютърни
кабинета;
2.Интерактивни класни стаи - 4 бр.;
3.Техническо оборудване за класните стаи – 32 бр. - Лаптоп – 32 бр.,
Мултимедиен проектор - 32 бр., Аксесоари на мултимедиен проектор – рамо от стена за
късофокусен проектор - 32 бр., аудиокабел 10м + VGA кабел 10м - 32 бр.
Не на последно място трябва да се спомене, че отпадналите от училище деца
продължават да бъдат проблем за общината. Рисковата група на децата, отпаднали от
училище и свързаните с тях проблеми са особено остри в населените места със смесен
етнически състав на населението, както и в населените места с компактни групи ромско
население. Общината и през този програмен период ще търси начини и подходи за
ограничаване на тази тенденция.

Здравеопазване

Организацията и управлението на изградената в община Харманли здравна
система e въз основа на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона
за здравното осигуряване, Закона за лекарствата в хуманната медицина и др.
подзаконови нормативни актове.
Основните здравни заведения в общината са „Медицински център 1 –
Харманли” – ЕООД, „МБАЛ – Харманли“ – ЕООД и частен Медицински център
„Панацея” – ООД, гр. Харманли, като всяко едно от тях може да охарактеризира така:
„Медицински център 1 – Харманли” – ЕООД
Медицински център І Харманли ЕООД е създаден посредством преобразуване на
съществуващо амбулаторно поликлинично здравно заведение в лечебно заведение за
специализирана извън болнична медицинска помощ съгласно чл.8 т.2 подточка В от ЗЛЗ
със седалище гр.Харманли и адрес на управление ул.“В.Левски” №66. Дружеството е
вписано в Търговския регистър на Хасковския окръжен съд с решение №91 от
27.03.2000г. Решението е вписано в том ІІ, стр.14, п.7 с капитал в размер на 88 910 лв.
Едноличен собственик на капитала е Община Харманли. Със свое решение Общинския
съвет в Харманли извърши промяна на капитала на Дружеството и сега той е 45 880 лв.
МЦ І Харманли ЕООД е разположен в ІV зона на града, ул.”В.Левски”66, в
сградата на бившата поликлиника на площ от 1082 кв.м. На тази площ са разкрити
амбулатории по: хирургия, ендокринология, УНГ, образна диагностика, психиатрия,
кожни болести, неврология, кардиология, вътрешни болести, клинична лаборатория,
манипулационна и административно звено.
На територията на МЦ І са разположени амбулаториите за първична медицинска
помощ на 8 семейни лекари и индивидуални практики на специалисти. Уникалното за
града ни е струпването на едно място на различни структури на здравеопазването –
Център за спешна помощ, семейни лекари, Медицински център със специалисти и две
лаборатории – рентгенова и клинична. Сградата на Центъра има добри комуникативни
възможности като има и идея за изграждане на външен асансьор за достъп на инвалиди.
Управлението на МЦ І се осъществява с методите и средствата на съвременният
мениджмънт като стремежа е да се наложи подхода „управление чрез цели”.
Дружеството има изградена управленска структура в съответствие с изискванията на ТЗ
и ЗЛЗ. МЦ е лечебно заведение по ЗЛЗ и търговско дружество едновременно.
Населението, което обслужва МЦ – 1 основно е от Община Харманли. Най –
ценната част от ресурсите на лечебното заведение е висококвалифицирания медицински
персонал, който се включва 8 лекари с различни специалности, които са търсени
специалисти и с утвърдени в общината ни имена. Останалата част от персонала са
медицински сестри – 4, лаборанти – 3 и административен персонал. МЦ – 1 е сравнително
добре снабден със съвременна и модерна медицинска техника и апаратура, което има
съществено значение за развитието му и сключване на по – обемен договор с НЗОК. Има
изградена компютърна мрежа и електронен отчет на дейността на Центъра. МЦ – 1
организира финансовата си дейност в съответствие с разпоредбите на ТЗ и ЗЛЗ.

Финансовите отчети се съставят тримесечно, шестмесечно, деветмесечно и годишно
подчинени на Закона за счетоводството.
Анализът на социалните фактори показва, че населението в Харманлийска
община има потенциално високи потребности от медицински грижи, предимно от
първични медицински грижи за откриване и регистриране на случаите от заболявания,
тяхното диагностично установяване и консултиране през специализираната извън
болнична помощ и адекватно лечение.
В МЦ – 1 Харманли се гарантира високо качество на медицински прегледи.
Развивайки качествени услуги се печели доверието на пациентите. В МЦ се развиват
отделни високоспециализирани дейности, насочени към конкретни заболявания, с които
значително се увеличава броя на пациентите.
Стратегическият потенциал за развитие на лечебното заведение зависи от
конкретното значение на вътрешните и външни условия. МЦ – 1 е лечебно заведение,
което извършва и социална дейност – един от приоритетите на общинската политика.
За следващия програмен период трябва да се предвиди Изграждане на
канализационна мрежа и внедряване на Нов софтуер по отчитане на лекаритеспециалисти
МБАЛ – Харманли – ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение – Харманли – ЕООД е регистрирана
по Търговския закон с решение от 11.09.2000г. по ф.д.№237/2000г. на Хасковския
окръжен съд със седалище и адрес на управление гр.Харманли, ул.“Васил Левски” №66.
Посоченото съдебно решение е издадено въз основа на Заповед №РД 20-71/18.08.2000г.
на МЗ за преобразуване на лечебното заведение от Общинска болница гр.Харманли на
МБАЛ – Харманли – ЕООД. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е
община Харманли. МБАЛ – Харманли е с район на влияние Община Харманли, Община
Симеоновград, Община Маджарово. Обслужваното население е около 28 660 души.
Обект на здравната политика на МБАЛ Харманли са обществените процеси, сили
и институции, които оказват влияние и от които зависят здравето на хората на местно
ниво. Здравната политика на равнище здравно заведение е функция от здравната
политика на държавата и общината. Тя е съобразена с особеностите и собственото
развитие на лечебното заведение и с потребностите на населението в региона.
Стратегическите приоритети са ориентирани към покриване на съвременните
стандарти за медицинска помощ както по отношение на материално – техническо
осигуряване, така и по отношение на професионалните и нравствени качества на
медицинските кадри.
Мисията на лечебното заведение е да осигурява качествена и достъпна
стационарна и консултативна помощ, да повишава качеството на живота на пациентите
и техните близки, да осигурява равни възможности за лечение на населението от региона

или областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на
обществото.
МБАЛ – Харманли – ЕООД решава много задачи като: оказване на своевременна,
достатъчна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична, лечебна,
рехабилитационна и родилна помощ по различни направления, поставяне на пациента в
центъра на дейността и разширяване спектъра на оказваните здравни услуги,
преструктуриране на сградния фонд с цел оптимизиране на дейността, обновяване на
медицинската апаратура и др.
В условията на пазарна икономика и съгласно изискванията на ЗЛЗ при
разработката на Програмата за развитие на лечебното заведение са заложени
мероприятия за създаване на условия за осигуряване на подобрена финансова дейност на
МБАЛ – Харманли като търговско дружество и очаквана финансова стабилизация на
лечебното заведение.
Организационната структура на лечебното заведение включва четири
функционално обособени блока:
• Консултативно-диагностичен;
• Отделения без легла;
• Стационарен, който включва шест отделения с общ брой 101 легла;
• Болнична аптека.
МБАЛ – Харманли има хардуерно и софтуерно осигуряване, което позволява
създаването на информационен масив за отчетност на медицинските и икономически
показатели, както и за следене на разходите по диагнози.
Източниците на финансиране на лечебното заведение са:
•

от НЗОК по договор за клинични пътеки;

•

субсидии от собственика;

•

финансиране от МЗ;

•

дарения.

Община Харманли не прави изключение от общата за страната картина – ниска
раждаемост, висока заболеваемост, нарастване на смъртността. Към 15.07.2013г.
населението на гр.Харманли наброява 22 032 души, а за цялата община то е 28 661.
Анализирайки показателите на лечебното заведение правим следните изводи:
•

стационара е правилно структуриран;

•

има сравнително добра медицинска ефективност;

•

организационно – управленската система е построена на функционално –
предметен принцип, което позволява провеждане на контрол на разходите по
отделни звена.

В отрасъла здравеопазване съществува известна несигурност по отношение на
планиране на инвестиционна и финансова програма, поради непрекъснатите законови
промени и провежданата с години здравна реформа. От тези условия произтичат
опасности, които за съжаление са валидни и за нашата болница. В крайна сметка трябва
да се изгради положителен имидж на здравното заведение. МБАЛ – Харманли работи на
24 часов график за спешност и приема безотказно пациенти, чието лечение е в
компетентността й. Пациенти с особено тежки здравословни проблеми се пренасочват
към „Обединена районна болница” в Областния център – Хасково.
През последните 15 – ина години съответните статистически данни за обслужване
на населението от един лекар и един стоматолог на общинско, областно и национално
ниво, винаги са показвали значително по – голяма натовареност на лекарите и
стоматолозите в общината. Въпреки, че и двата показателя постепенно подобряват
своите стойности, контингентите „Обслужено население от един лекар” и „Обслужено
население от един стоматолог” за Община Харманли остават доста над средното ниво за
община Харманли и страната като цяло. По настоящем:
- един лекар от общината обслужва с около 25% повече пациенти, отколкото един
лекар от областта и 60 % повече от колкото един лекар средно за страната;
- един стоматолог от общината обслужва около 35% повече пациенти, отколкото
един стоматолог от областта и 60 % повече от колкото един зъболекар средно за страната;
Показателите са с още по – неблагоприятни стойности, когато при изчисляването
им се вземе само броят на лекарите от доболничната медицинска помощ – докато,
например, през 2000 г. на един лекар са се падали по около 1300 души население на
година, то в началото на 2005 г. една лекарска практика на територията на общината
обслужва контингент от над 1900 души. Сега статистиката показва, че цифрата вече е
минала 2000 души, което показва голяма натовареност на лекарите в общината.
В контекста на казаното и вземайки под внимание сравнително многото на брой
населени места, може да се каже, че проблем в системата на здравеопазването в общината
остава мобилността на лекарите и своевременното здравно обслужване на селското
население.
С оглед подобряване качеството на здравното обслужване основен приоритет в
развитието на здравеопазването на територията на общината ще продължава да бъде
ремонтиране на сградния фонд на общинската болница, в т.ч. подобряване
ефективността на отоплителните системи, битовите условия, както и доставката на
съвременно оборудване за диагностика и болнично лечение. Но най – важната задача
си остава запазването на общинските здравни заведения на всяка цена!

Социални дейности

Социалните дейности в община Харманли са относително добре развити.
Основната услуга с общински характер в това направление е функциониращият Домашен
социален патронаж, който се развива от 1984 г. За осъществяване на дейността си,
Социалният патронаж разполага с кухня в гр.Харманли и с.Славяново, както и със
специализиран транспорт за разнасяне на готовата храна.
Социалният патронаж обслужва възрастни хора от града и селата. Помощта, която
се оказва на възрастните граждани включва приготвяне на храна и разнасянето и по
местоживеене, почистване на жилището, поддържане на личната им хигиена и др.
От началото на месец април 2005г. до днес, дейността на Домашния социален
патронаж придобива по – голям териториален обхват. Към услугите са включени и селата
Славяново и Болярски извор. Общият брой на нуждаещите от тази услуга се постоянно
се мени. В момента тази социална услуга се ползва от 350 жители на общината. Като
цяло извода е, че тя ще продължава да бъде необходима за предоставяне от общината,
ето защо в приоритетите за следващия програмен период остава обхвата на
Домашния социален патронаж както и вида на предоставяните услуги.
В ОПР на общината за периода 2007 – 2013г. беше отчетено, че в бъдеще
тенденцията към застаряване на населението в общината все повече ще увеличава
потребността от развитие на социалните услуги и дейности и тогава беше предвидено да
се:
•

изгради “Дом за възрастни хора” на територията на общината;

•

изгради Ритуален дом гр.Харманли;

•

извърши довършителни работи на общежитие /с етап на готовност към онзи
момент – груб строеж/ гр.Харманли за временно настаняване;

•

проектира и изгради на център за приготвяне на храна за ученици, социално
слаби и болни;

•

извърши реконструкция на сградите на социалния патронаж и социални грижи
в града;

•

преустрои помещения за изграждане на филиали на "Социален патронаж" в
с.Върбово и с.Изворово, които да обхванат всички населени места в община
Харманли /без общинския център/.

От днешна гледна точка се вижда, че тези цели са били правилни, макар че за
изпълнението на някои от тях се изисква още време.
В община Харманли от 2007г. има действащ нов „Дом за възрастни хора“ с добри
битови условия. За следващия програмен период, по отношение на базата, ще има нужда
от текущи ремонти, от ремонти по оформление на двора на дома и от изграждане на
пожароизвестителна система, необходимостта от която става още по – голяма след
трагичния случай, предизвикан от пожара в дома за стари хора в гр.Хасково. Друг

проблем, съпътстващ работата на служителите в дома е грижата за заболелите след
приемането им в дома. Грижите за болните след прекаран инсулт или инфаркт, трябва да
бъдат специализирани и от медицински лица, а концепцията на този тип домове не е
такава. Този проблем предполага в следващия програмен период да се търсят
възможности за изграждане на Хоспис на територията на общината.
В контекста на стратегическото бъдещо планиране на социалните услуги в
общината и поради продължаващата икономическа криза, ще се очертават и
допълнителни условия за ситуационни анализи с практически ползи. Обобщените
резултати от тези проучвания и заключенията им ще осигурят:
- Допълнителна обосновка за избора на приоритети и стратегически направления
в общинската стратегия и план за развитие на социалните услуги в община Харманли;
- Изчистване на профила и характеристиката на отделните рискови групи и
подгрупи, необходими за подобряване на дизайна на услугите и мерките, включени в
бъдещите общински планове, които да съответстват на актуалните специфични
потребности на всяка група;
- Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат
обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както
и разположението им в населените места на общината.
Обобщените изводи от бъдещите анализи на ситуацията и събраните конкретни
данни ще са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални
услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до
клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в общината, както и за
разработване на „смесени” услуги за рискови групи – комбиниране на две или повече
услуги под един „административен покрив”.
Култура и културно – обществена дейност
Община Харманли е регион с традиции в културната и историко – етнографската
дейност. От днешна гледна точка на територията на общината активна дейност в
областта на културата осъществяват:
Читалища
В регистъра на народните читалища в Министерството на културата са вписани
11 читалища за община Харманли. До 2008г. са регистрирани 5 читалища:
•

НЧ”Дружба”1870 в гр.Харманли;

•

НЧ”Харманли”2001 в гр.Харманли;

•

НЧ”Хр.Ботев”1928 в с.Иваново;

•

НЧ”Развитие”1903 в с.Славяново;

•

НЧ”Слънце” в с.Браница.

През 2008г. бяха регистрирани още:
•

НЧ”Арх.Доситей”1908 в с.Доситеево;

•

НЧ”Изгрев-2008” в с.Върбово.

През 2009г. се учредиха НЧ и в следните села:
•

НЧ”Светлина”1914 в с.Орешец;

•

НЧ”Пробуда”2009 в с.Бисер;

•

НЧ”В.Левски”2009 в с.Българин;

•

НЧ”Хр.Смирненски”2009 в с.Рогозиново.

През 2010г. се регистрира НЧ”Светлина”2010 в с.Поляново.
С цел подобряване условията им за работа, заедно с ръководствата на читалищата,
Общината си е поставила няколко задачи, които изглеждат така:
НЧ”Дружба-1870”, гр.Харманли:
Предстоящи ремонтни дейности: дограма на цялата сграда; ел.инсталация на
цялата сграда; изграждане на пожаро – известителна инсталация; ремонт на подова
настилка в двете зали в мазетата и сцена; останалата част от покривна инсталация /има
течове, падащи мазилки/; направената хидроизолация е започнала да тече; водосточните
тръби от покрива, които са вкарани в сградата пропускат и др.
НЧ”Харманли 2001”, гр.Харманли:
Предстои цялостен ремонт на предоставена от общината сграда, липсват и
санитарни възли.
НЧ”Развитие”, с.Славяново:
НЧ”Развитие” до 30.05.2003г. се помещава в сграда на ПК”Фар”, когато същата е
напълно унищожена от пожар. Изгорели са киносалон, кино – кабина, сцена, гримьорни,
озвучителна и кино апаратура. Унищожена е залата на библиотеката, съдържаща тогава
11 000 тома литература, а сега са запазени 2 500 тома литература, които се съхраняват в
стая от 32 кв.м в кметството.
Община Харманли през 2011г. преотстъпва безвъзмездно зала, която да замести
опожарената зала за библиотека и мероприятия на читалището. Същата се нуждае от

цялостен ремонт на покрива и под покривната конструкция, изцяло подмяна на дограма
и вътрешно саниране. Общата площ на залата е 175,73 кв.м.
НЧ”Арх.Доситей 1908”, с.Доситеево:
За пострадалият от наводнението приземен етаж на читалището с обща площ 252
кв.м. са необходими определени ремонтни дейности: 2 портални врати, 2 вътрешни
врати, прозорци – 6 на брой, подова настилка, измазване и боядисване на помещенията,
ремонт на ВиК и ел. инсталации, завеси на сцената.
НЧ”Пробуда 2009”, с.Бисер:
През 2008г. е извършен ремонт на читалищната сграда, но дограмата е сменена
частично. Остават да се сменят:
•

18 прозореца;

•

5 двойни врати;

•

6 вътрешни врати;

•

обръщане на врати и прозорци / измазване на изкъртеното и боядисване на
същото/;

•

изграждане на санитарен възел вътре в читалището.
НЧ”Хр.Смирненски-2009”, с.Рогозиново:

Като помещение за читалищна дейност се използва Клуба в селото, а читалищната
сграда е за цялостен ремонт.
НЧ”Хр.Ботев-1928”, с.Иваново:
Цялостен ремонт на читалищната сграда и околното пространство /по проект на
МИГ – Харманли/.
НЧ”Изгрев 2008”, с.Върбово:
Читалищната сграда се помещава на ІІ етаж от сградата. Има две малки зали и
една голяма. Направен е ремонт на малката зала. Необходим е ремонт на голямата и
другата малка зала – под, цялостно измазване и боядисване, измазване и около сменената
дограма.
НЧ”В.Левски 2003”, с.Българин:
За читалищна дейност се използват две стаи от кметството, на които е
необходимо: смяна на дограма, под, цялостно измазване и боядисване на помещенията.
НЧ”Светлина 1914”, с.Орешец:

За читалищна дейност се използва стая в кметството в добро състояние.
Необходима е смяна на дограмата.
НЧ”Светлина 2010”, с.Поляново:
За читалищна дейност се използват 2 помещения от сградата на ТКЗС, на които е
необходимо да се смени дограма, под, цялостно измазване и боядисване.
Библиотеките в читалищата са общо 10, но само 2 са в добро, даже отлично
състояние и около 1100 читатели.
През 2010г. в Харманли бе открит Културен център, където бе преместена и
Библиотеката при НЧ”Дружба”, която е съвременна и модерна, с нова литература в два
отдела – детски и за възрастни, с компютри, мултимедия, спечелени след участие в
Програмата ”Глобални библиотеки“. Същата библиотека има и допълваща субсидия по
програма ”Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност
2012”.
По програмата „Глобални библиотеки” участва и читалището в с.Бисер, което
също разполага с компютърна техника и мултимедия. Останалите Библиотеки в селата
са в тежко, даже окаяно състояние – стари книги, не навсякъде има абонамент за
списания и вестници, както и липсва интернет. Има необходимост и от нова и актуална
литература.
За финансовата 2013г. определената субсидирана численост за Читалищата в
община Харманли е 20,5 бройки, т.е с 2,5 бройки повече от 2012г. По 0,5 бр.за
новосъздадените читалища в с.Орешец, с.Бисер, с.Българин, с.Рогозиново и с.Поляново.
За следващата финансова 2014г., Общината е отправили питане до Министерството на
културата за увеличаване на субсидирана численост с още 5 бройки.
Основната дейност на Читалищата в община Харманли се изразява с:
•

13 танцови състави, от които 5 за народни танци и 8 за модерни;

•

14 певчески групи, от които 10 за Автентичен фолклор и 4 за хорово пеене;

•

4 музикални състави, от които 3 струнни и 1 клавирен;

•

2 групи за изящно и изобразително изкуство и 1 за скулптура;

•

3 театрални състава и 1 фото – клуб.

Читалищата активно участват в организирани културни дейности – фестивали,
концерти, чествания и др., както и в специфичните за общината мероприятия, фестивали,
фолклорни и други празници като:
•

Фолк – фест ”Тракийска шевица”, април, с местно значение;

•

Международен хоров фестивал „Хармония”, юни, с международно значение;

•

„Поетични струни” – Харманли, през месец октомври, с национално значение;

•

Групово честване на Златни сватби по повод Деня на християнското семейство,
ноември, с местно значение.

Общината подпомага и се грижи за културния живот в града като финансира със
собствени средства: духов оркестър, мажоретен състав и международен хоров фестивал.
Основните културни институции в Община Харманли и като дейност, и като база
са Исторически музей, НЧ „Дружба“, НЧ „Харманли“, Културен център и читалищна
библиотека в него.
Други културни институции
Историческият музей е създаден през 1964 г. като музейна сбирка, която през 2000
г. е призната за музей. Помещава се в единствената сграда в града от ХІХ век, строена по
проект на Главния архитект на Източна Румелия Пиетро Монтани. Сградата е на два
етажа, всеки по около 400 кв.м.
Постоянната експозиция обхваща в момента две части – археология – представя
археологическите обекти на територията на общината и етнография – представя
близкото минало (ХІХ – ХХв.) на населението на общината. Предвижда се обогатяване
на експозиционната работа на музея благодарение на археологическите разкопки на
територията на общината, както и на случайни дарения.
В музея работят трима души – историк, археолог и етнограф. През 2013г. са
организирани 5 временни експозиции от различни други музеи, с което се е обогатило
представянето на миналата култура на България. Предвижда се броят на временните
експозиции да нараства с 1 – 2 всяка година.
В музея се развива активна дейност по работа с децата от училищата – през
2013г.са проведени 13 учебни екскурзии, 4 лекции и четири представителни
мероприятия.
През следващия програмен период се запазване на активната работа между музея
и училищата. Ще се търсят пътища за работа с клубовете на пенсионерите, с които да се
организира събирането на материали за историята на Харманли и общината.
Сериозна работа е извършена по организирането на музейни сбирки по селата –
предоставени са витрини, оказва се методическа помощ. През 2013 г. беше създаден един
филиал в с.Орешец, беше подпомогнато създаването на музейни сбирки в селата
Доситеево и Българин, предстои да се работи по създаването на музейна сбирка в
Изворово.
След проведената среща със служителите от сферата на образованието, културата
и социалната област от общината, постъпи предложение от директора на историческия
музей, отнасящо се до три приоритетни за дейността на музея проекти:

Проект1. Ремонт на инфраструктурата за достъп до обектите на културно –
историческото наследство.
Проект2. Ремонт на сградния фонд за използването му за леглова база –
с.Изворово, с.Черепово и с.Доситеево.
Проект3. Изграждане и завършване на мрежата от музейни сбирки в селата на
общината.
Направено бе и предложение за „Възстановяване и обезопасяване на
„Гърбавия мост““ като една от културните забележителности на града.
Друга дългогодишна културна институция в общината е НЧ „ Дружба“. То е
основано през 1870 г., а модерната сграда, в която се помещава сега, е построена през
1962г. В момента то е едно най – запазените читалища в страната като материална база.
Тя включва салон с 500 места, служебни помещения и репетиционни зали. Развива
традиционна художествена самодейност от певчески и танцови колективи. Освен
народни танци има и модерен балет. От няколко години е възродена и успешно се развива
и театралната самодейност. Напоследък на сцената на читалището се играят постановки
от почти всички театри от страната. В хода на разговорите по време на срещата със
служителите от сферата на образованието, културата и социалната област за следващия
програмен период предложенията за читалището бяха:
1.Подмяна покрива на сградата – сегашната ламарина е силно корозирала и е проядена;
2.Подмяна на вътрешните водосточни тръби – пропускат вода и стените се мокрят;
3.Подмяна на ел.инсталацията;
4.Подмяна на главното захранващо ел.табло;
5. Подмяна на дограмата;
6.Подмяна на покрива и дограмата на Музикалната къща;
7.Подмяна на подовите настилки /дюшемета/ на две зали;
8.Подмяна на осветителния пулт и техника;
9.Оформяне на мини сцена във фоайето;
10.Ремонт на звукозаписното студио;
11.Подмяна на сценичното оборудване, което е остаряло, примитивно, с модерно и
олекотено;
12.Подмяна на цялостното обзавеждане и закупуване на сгъваеми мебели;
13.Закупуване на модерна озвучителна техника.
НЧ „Харманли“ е по – новото читалище в града, основано през 2001 г. То не
разполага със своя материална база, но развива успешна самодейност предимно от
детски колективи. Предоставена е сграда от общината (бивш пионерски дом), но
предстои цялостен ремонт за да може да се използва за репетиционна и др.дейност.
Културен център – Харманли съществува от 2010 г., когато по проект на общината
бившата недостроена сграда на ритуалната зала в градската градина бе реконструирана

в настоящия център. Той разполага с конферентна зала със 100 места, по – малка зала с
40 места, ритуална зала, модерна библиотека, кафене, служебни помещения. Особено
функционална е изложбената зала. Досега в нея са уредени над 20 изложби живопис,
включително и на известни майстори на четката. В сградата има и ритуална зала за
сключване на граждански бракове. Центърът се обслужва от двама общински служители.
Спорт
Развитието на спорта в община Харманли е от голямо значение за поддържане на
доброто здравословно състояние на хората, чрез което се подобрява физическата
дееспособност и се ангажира вниманието им с полезни дейности. Спортът създава
дисциплина и много приятелства за цял живот.
На територията на община Харманли има 10 спортни клуба, които извършват
състезателна дейност, а именно: СК „Кану – каяк”, СК „Хокей на трева”, СК „Лека
атлетика”, СК „Будо”, СК „Хеброс 1921”, СК „Хеброс 04”, Моделен клуб „Емил
Димитров”/корабомоделизъм/, Тенис клуб, СК”Бридж клуб – Хеброс – Харманли” и ФК
”Герганин извор”.
Към Община Харманли има сформирана комисия за спорта, която всяка година,
съгласно Вътрешните правила и условията и реда за финансиране на спортните клубове,
разпределя субсидия от общинския бюджет, с което подпомага дейността на всеки клуб.
Всяка година спортните клубове кандидатстват по различни програми от МФВС. За
2013г. по Програмата „Спорт за децата в свободното време” бяха одобрени два клуба –
СК ”Тенис клуб” и СК ”Кану – каяк”.
Ученическият спортен календар на община Харманли е доста богат на
мероприятия. Всяка година през април месец, общината организира ученически спортни
турнири по футбол, народна топка и волейбол. Редовно се организират щафети и
кросове.
Общината разполага и с мажоретен състав, който допълва настроението по време
на спортните празници.
Спортът за учащи е един от приоритетите в Общината, която се стреми да
подпомага неговото развитие. Всички спортни клубове работят в тази насока и могат да
се похвалят с добри постижения. С особени заслуги в тази област е клубът по лека
атлетика и кану – каяк, хокей на трева и модел клубът, които са се сдобили с множество
отличия и медали. Спортните клубове ежегодно участват в спортни прояви, състезания,
а някои от тях и на Балканиади, Европейски и Държавни първенства.
От голямо значене за израстване престижът на града и оформяне на облика му
като цяло, са високите постижения на спортистите. Както преди, така и тази година бяха
завоювани много високи отличия.

Всяка година Община Харманли награждава спортисти, за високи постижения в
областта на спорта, а именно Държавни, Балкански, Европейски и Световни състезания,
както и прославяне името на града ни.
Клубът по лека атлетика е с най – много постижения. Неговите състезатели се
представят отлично на международни и световни първенства и се завръщат с много
високи отличия във всички категории.
Отборът по Кану – каяк също може да се похвали със своите успехи. Този клуб
дава основата на едни от най – добрите спортисти в тази област, прославели града и
страната ни със своите участия в различните състезания. Някои от тях са и състезатели
в Националният отбор по „Кану – каяк”.
Не по – малка е заслугата и на клубът по хокей на трева. Въпреки трудните
условия при които тренират децата, клубът се стреми да подготвя ново поколение
състезатели за бъдещи участия в Държавни първенства и осигуряване на възможност на
децата да участват в спортни занимания.
Харманли стана един от центровете за обучение по бойни изкуства в България.
Българската Кудо Федерация е основана в гр.Харманли през 2005г. Развива спорт за
всички възрасти. Главен принос за това има спортен клуб „Будо”, който успешно се
представя на родни и международни състезания. През годините клубът има спечелени
над 50 медала.
Всяка година
общината е домакин на Държавното първенство по
Корабомоделизъм, на което нашият клуб се представя на високо ниво. И този клуб
развива спорт за всички възрасти.
Община Харманли разполага с ограничен брой спортни обекти и съоръжения. Ето
защо е необходимо да се търси възможност, за модернизиране на спортните бази, както
и изграждане на нови спортни съоръжения.
Харманли разполага с един стадион „Хеброс”, на който има изградени две
футболни игрища, волейболна зала, борцова зала, алеи за лека атлетика и кътове за
отдих. Районът е озеленен и осветен с улеснен достъп за хора с увреждане. По
инициатива на жените на „Ротари” клуб и със съдействието на общината бе изграден в
района на стадиона и открита фитнес – площадка.
Край Комплекс „Приказките“ се намира и гребната база на СК ”Кану –каяк”,
където всекидневно децата извършват своята тренировъчна дейност.
Общината разполага още с тенис комплекс и плувен комплекс на открито, които
са предоставени на концесия, но много добре се поддържат и стопанисват. Те предлагат
допълнителна възможност за спорт и развлечения.
Сравнително нови са детските площадки, намиращи се на ул. „Георги Жечев”,
парк „Флора”, пл. „Хорищенци“ и пред магазин Била в центъра на града. Много са и

старите и амортизирани детски площадки в града. Нужни са допълнителни средства за
изграждане на нови детски кътове, които да отговарят на всички условия за съвременно
и безопасно ползване.
В три села от Община Харманли – с.Иваново, с.Доситеево и с.Бисер разполагат
със стадиони, които се ползват от желаещите да спортуват.
Със заповед на Кмета №998/ 27.04.2006г., всички спортни и туристически обекти
и съоръжения и други – публична общинска собственост, се предоставят безвъзмездно
или възмездно за ползване и управление без търг или конкурс за срок до 10 години на
физически или юридически лица с нестопанска цел с обществено полезна дейност, за
тренировъчна или състезателна дейност.
Като цяло условията за спорт не са от най – добрите. Общинският бюджет не е в
състояние сам да се справи с това и за спортните бази са необходими и външни средства,
с които да се изградят нови спортни площадки, да се подобрят условията на
съществуващите или да се направят нови съоръжения за спорт.
Туризъм
Предвид наличието на обективни фактори – природни дадености, културни и
исторически забележителности, туризмът в община Харманли е сравнително слабо
развит.
На територията на общината са разположени четири хотела, мотел и къмпинг база.
Като цяло обаче няма обособени туристически комплекси, които да привличат
редовен, постоянен и достатъчен на брой туристически поток.
Възможностите за развитие на туризъм в община Харманли се обуславят от
наличието на исторически и природни забележителности, като:
-

естествени

водопади

в

м.

-

защитената местност “Дефилето”;

“Кюмюрлука”

и

м.

“Куру

дере”;

историческите места „Кара Колювата къща”, “Гората ада” и “Хайдушка дупка”
и др.
Освен изброените ресурси с потенциал за туристически атракции, интерес
предизвикват и изградените микроязовири и водоеми. Определящи за различни форми
на отдих сред природата са няколко микроязовира, сред които:
-

микроязовирът в с. Надежден, с площ 177 ха;

-

язовир Кюмюрлука - гр. Харманли;

-

Дервеня - с. Изворово;

-

Казала - гр. Харманли, и др.

Сред културно-историческите забележителности се открояват:

-

Сводестият мост над р.Олудере;

•

Кервансараят в центъра на гр.Харманли;

•

Чешмата “Изворът на белоногата” и др.

Допълнителни фактори за развитие на алтернативен туризъм в общината са
обособените места по поречието на р.Марица и р.Харманлийска за риболов, както и
местностите, подходящи за ловен туризъм.
Възможностите за развитие на туризма се свързват с по – пълно оползотворяване
на туристическия ресурс в общината. Стремежът на общината е да създаде устойчиви
туристически продукти в сферата на алтернативния туризъм, а именно селски,
екотуризъм, изграждане на нови туристически маршрути (напр. по т.нар. Пролом на
Харманлийската река и др.), водни спортове, спортен риболов, повишаване
квалификацията на персонала в туризма, както и развитие на социалния отдих.
Ключови проблеми за развитието на туристическия бизнес са недобре изградена
инфраструктура и недостатъчния брой на категоризираните туристически обекти.
Повечето предприемачи също така притежават недостатъчна управленска култура и
изпитват дефицит на мениджърски умения. Заетите в туристическия сектор, обичайно,
не притежават професионална подготовка и имат незначителни чуждоезикови познания.
•
•
•
•

•
•

•

СИЛНИ СТРАНИ
Наличие на оптимизирана
училища мрежа в общината.
Добра мрежа от заведения за
отглеждане на деца с добра
материална база
Създадена добра практика с
училищните настоятелства
Наличие на добра база на
здравеопазването: „Медицински
център 1 – Харманли” – ЕООД,
„МБАЛ – Харманли“ – ЕООД и
частен Медицински център
„Панацея” – ООД, гр. Харманли
Наличие на висококвалифицирани
специалисти в сферата на
здравеопазването
Наличие на политическа воля от
страна на общинското
ръководство за решаване на
съществуващите проблеми в
социалната сфера
Традиции в предоставянето на
социални услуги

•
•

•
•
•
•

•
•

СЛАБИ СТРАНИ
Изразена неравномерна
териториална дислокация на
учебните заведения в Общината
Липса на средства за
модернизация на материалната
база в образованието и подмяна
на отоплителната система.
Липса на оборудвани
компютърни и интерактивни
кабинети във всички училища
Недобро състояние и оборудване
за спорт на училищните дворове
Продължаваща практика на слети
паралелки
Недостатъчно финансиране на
здравеопазването, липса на
ресурс за технологично
обновление и поддръжка на
инфраструктурата
Недостиг на финансови средства
за предоставяне на качествени
социални услуги
Липса на механизъм за
повишаване на квалификацията

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Добра координация между
институциите на централно и
местно ниво
Наличие на стратегия за развитие
на социалните услиги 2011-2015г.
Наличие на стадион в Харманли и
3 от селата на общината
Наличие на богата читалищна
мрежа-12 на брой , 11 със
собствена материална база,
библиотеки и дейност
Наличие на културен дом,
исторически музей
Наличие на спортни зали за
баскетбол, борба и база за канукаяк
Наличие на детски и спортни
площадки
Наличие на исторически и
природни забележителности,
както и защитени зони

ВЪЗМОЖНОСТИ
Достъп до средства от европейски
фондове чрез оперативните
програми
Увеличаване на стандартите за
социални услуги
Наличие на добри практики и
възможност за обмяна на опит
Европейска тенденция за развитие
на ПЧП в сферата на социалните
услуги

•
•
•
•

•

•

•

•

•

на заетите в социалната сфера и
ниско заплащане на труда
Недостатъчен набор от
алтернативни социални услуги
Недостатъчно достъпна среда за
хората с увреждания
Липса на система за публично
частно партньорство
Липса на достатъчен финансов
ресурс за подържане на
материалната база, оборудване на
библиотеките и обновяване на
книжния фонд
Недостатъчен финансов ресурс за
модернизиране на
съществуващата и изграждане на
нова спортна база
Недостатъчни спортни детски
площадки в населените места на
общината
Недобре изградена туристическа
инфраструктура и недостатъчния
брой на категоризираните
туристически обекти
ЗАПЛАХИ
Чести промени в
законодателството за
предоставяне на социални услуги
Стареене на населението и
увеличаване броя на хората
нуждаещи се от социални услуги

1.5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
Инженерна инфраструктура
Състояние на обществените площи в Община Харманли
Улична

Благоустроена Отн. дял

мрежа

ул. мрежа

(%)

Гр. Харманли

54,2

43,7

81

Общо села
Общо община
Таблица№36

294,92
349,12

83,3
127

28,2
36,4

Зелени площи
(дка)
796
83,5
879,5

Посочените данни показват, че общината е благоустроена и с добре изградена
зелена система. На територията на гр. Харманли има два лесопарка с обща площ 335 дка.
Зелената площ на човек от населението е 38.2 кв. м, което е сравнително добре за
градовете от област Хасково. Административният център гр. Харманли се характеризира
с добре структурирана и изградена селищна среда, формиран градски център, широка
пешеходна зона и добри възможности за социални контакти.
Селищната мрежа в общината е балансирано изградена и е ситуирана в
съответствие с основните транспортни направления, пресичащи територията. Тя
включва 25 населени места - общинския център град Харманли и 24 села. Около 70% от
населението живеят в общинския център.
Плановата осигуреност и състоянието на устройственото планиране на
територията на общината и населените места е сравнително актуално, като наборът от
устройствени планове е пълен и добре поддържан. Понастоящем в общината е налице
нерегулирано застрояване извън строителните граници на населените места, което
предполага предприемането от страна на общината на съответните мерки за промяна или
осъвременяване на действащите планове. Също така е належащо и осъществяването на
определени действия, основно свързани с благоустрояването.
Водоснабдяване и канализация
Дейностите по водоснабдяването и канализацията в община Харманли се
осъществяват от поделението на “ВиК” – гр. Хасково, което поддържа и стопанисва
съответните водопроводни и канализационна мрежи. Реките Марица, Хасковска и
Харманли са основните източници на повърхностни води на територията на „ВиК“
ЕООД – Хасково, но не се експлоатират директно от ВиК оператора. „ВиК“ ЕООД –
Хасково обслужва около 107 различни подземни водоизточника: дълбоки сондажи и
шахтови кладенци.
Водоснабдителна зона Харманли
Град Харманли и околните села използват само подземни води за водоснабдяване
с питейна вода. Водоизточниците са разположени във водовземен участък Бисер, в
близост до с. Бисер.
Възможен капацитет за
водоснабдяване
2 917 080

Добити водни количества

Доставени водни количества

1 158 197

570 875

Водоснабдяването на населените места и на стопанските обекти се извършва
основно чрез система от кладенци – 9 сондажни, 5 тръбни и 9 шахтови и в ограничени
случаи чрез дренажи. На територията на общината са обособени 6 водоснабдителни
групи, като общият им дебит надхвърля 170 литра/секунда. Водоснабдителната система

на община Харманли е отворена, като в определени свои части се обменят водни
количества /около 10-12 л/сек./ със съседните общини – Любимец, Свиленград,
Симеоновград. Всички населени места са водоснабдени /общо 25 броя/.
Доставената вода по водопроводната мрежа за 2011 год. за цялата община е
1 158 хил.куб.м., като 83,2% е доставена на домакинствата и 16,8% за промишлени
нужди. Използваната вода на човек от населението за денонощия е 94 л/ч/ден, от които
за домакинствата – 78 л/ч/ден, което количество е значително под средните стойности за
страната и малко под средните стойности за областта.
Водни
систем
и

Общо
водопотребле
ние / със
загуби/
м3/г
1 158 479

Харман
ли

Общо
водопотребле
ние /без
загуби/
м3/г
570 875

Битово
водопотребле
ние

Небитово
водопотребле
ние

м3/г
476 874

м3/г
94 001

Специфич
но
потреблен
ие
л/ж/д
70

Проце
нт
загуби
%
51

Водоснабдителна система Харманли
Съоръжение

Количество
Водоснабдяване

ПСПВ

1

Водоизточници

9

Помпена станция
Водопроводи

2
11.33км.

Резервоар

2

Помпена станция
Резервоар
Мрежа

Водоразпределение
0
0
31.85 км.

Бележки
ПС за премахване на манган,
работила през 2007г., сега не
работи
Всички с разрешение за
водовземане,
Капацитет:185 л/с
Етернит: 9.03 км.
Стомана: 2.3 км.
Общ капацитет: 4 500 м3

Етернит: 25.45км.
Стомана: 6.4 км.
Процент на свързаност: 100%

Водоподаването за населените места от община Харманли става от 8 /осем/ броя
помпени станции/П.С./ работещи на територията на общината, а шест населени места от
община Харманли получават вода от други съседни общини.
1.П.С.”Харманли” -2” захранена е от вододайна зона “Бисер” и подава вода за три
населени места: град Харманли,с.Надежден, село Остър камък.
2.П.С.”Българин” – захранва се вода от водоизточници близо до река Марица и
намиращи се до самата станция. Подава вода за с.Българин, с.Рогозиново, с.Доситеево,
с. Шишманово, а посредством подкачващата П.С. ”Овачарово” се подава вода на селата
Богомил,Коларово,Овчарово, и Тянево.С отделен водопровод от с.Българин, община
Харманли се отклонява и вода за следните населените места от други съседни общини -

с.Калугерово, с.Навъсен, с.Дряново и село Пясъчево. За тази група села се разработва и
скоро ще бъде пусната в експлоатация П.С от район Симеоновград.
3.П.С.”Бисер” – подава вода за село Бисер, като използва за водоизточник групата
кладенци 1 и 4 от вододайна зона “Бисер”, а П.С.”Бисер 1” е спряна и може да се използва
като резервен водоизточник за село Бисер и град Харманли при необходимост.
4.П.С.”Черна могила” – обслужва сеата Черна могила и Орешец.
5.П.С.”Иваново” – захранва се вода от кладенци в района на станцията разработени близо
до брега на река “Бисерска”.
Подава вода на селата: I – klon: с.Иваново, с.Смирненци, с.Лешниково
II клон: – с.Върбово
6.П.С.”Болярски извор” – водоподава за с. Болярово.Източник на вода са кладенци в
района на станцията.
7.П.С.”Славяново” – обслужва населените места – с. Славяново, община Харманли и с. Елена – като обект на друга община
Населени места на община Хармнали, които получават вода от райони на други
съседни общини:
водоснабде
ни
населени
места

Помпе
ни
станци
и
мощно
ст
( kW)

Общ обем
на
използван
ите
резервоари
(хил.м3)

320

4

11
-

0,24
Няма

3900

Бисер
Богомил
Болярсни
извор
Браница

22
-

0,1
0,22

-

Българин

320

0,12

8100
1500
1450
0

Върбово
Доситеево
Дрипчево

30
-

0,16
0,22
0,16

Иваново

37

0,22

Дължина по вид на тръбите (м)

етернит
ов
28300
17400
1400
няма
инф.
3900
няма
инф.
няма
инф.
8100
1500
14500

стомане
ни
13500

чугуне
ни

ПЕВ
Пи
ПВЦ
1500

Общ
о
4330
0
1740
0
1400

Име
гр.Харманл
и

15200
2400
3460
1400
13100
11900
няма
инф.
няма
инф.
6900
5300
9700
6600
4800

1520
0
2400
3460
1400
1310
0
1190
0
-

Изворово
Коларово

-

Лешниково
Надежден

55

0,2
Няма
от
р-р
Иваново
0,16

Овчарово

70

0,22

Орешец
Остър
камък

9

0,21

-

0,2

110
-

0,14
0,03
0,16
0,16
0,1
0,2

80

0,18

-

0,16

6900
5300
9700
6600
4800

Поляново
Преславец
Рогозиново
Славяново
Смирненци
Черепово
Черна
4700
4700 могила
Шишманов
4600
4600 о
1.с.Поляново – от П.С.”Брягово” – район Хасково – села
2.с.Преславец – от район Симеоновград
3.с.Дрипчево – от П.С.”Младиново” –район Свиленград

4.с.Черепово, с.Браница, с.Изворово – от П.С.”Оряхово” –район Любимец.
Основните данни за състоянието на водоснабдяването в община Харманли са
представени в таблица 21 и таблица 21а.
Дължината на външната водопроводна мрежа е от порядъка на 130 км. /37% от
общата дължина на водопроводната мрежа в общината/, а вътрешната – в рамките на
населените места е 222,6 км /64% от общата дължина на уличната мрежа, за гр. Харманли
– 81%/. Външната мрежа е изградена на основата на етернитови тръби /над 80%/ и
стоманени тръби, които по европейските и националните стандарти не отговарят на
изискванията за качество на подаваната питейна вода. Водопроводната мрежа е стара,
амортизирана и неефективно функционираща.

Съществуващо състояние за водопроводните мрежи
и съоръжения
Изградена водопроводна мрежа – км;
Подменена водопроводна мрежа – км;

Количествен показател
км/%/брой)
43
-

98

Нова водопроводна мрежа – км;
Дял на обслуженото население
от обществено
водоснабдяване- %;
Водоизточници от подземни води – бр;
Водоизточници от повърхностни води – бр;
Водопотребление на жител на денонощие, л/жит/ден;
Загуби по водопреносната мрежа – общи %;
Външни - %
Вътрешни - %

9
94
60
20
40

Средно загубите между подадената от “В и К”и потребената в община Харманли
вода остават на 51 %. Това се дължи основно на остарялата водопроводна мрежа и
забавените инвестиции за реконструкцията й. Най-голямо е потреблението от
населението на селата в общината, което недвусмислено говори за използването на
питейна вода за напояване на частни стопанства в селските райони.
По отношение на анализа на състоянието на водопроводната мрежа на
територията на общината мрежата е от етернитови тръби, което обуславя честите аварии
и високия процент на загуби.
Канализационна мрежа Харманли
Съоръженията могат да бъдат обобщени, както следва:
Съоръжения

Количества
Канализация

ПСОВ
Помпена станция
Тръбопровод

0
0
85 км.

Бележки

Смесена система: Покритие
67%

Система за събиране на отпадъчните води гр. Харманли
Канализационната мрежа в жилищната част и обществените центрове на гр.
Харманли е изградена почти изцяло съгласно работен проект изготвен през 1973 г от
КНИПИБКС Водоканалпроект"- Пловдив. Общата дължина е около 85 км. Степента на
обхванатото население около 67%. Населението, което не е свързано към канализацията
използват изгребни ями или локални пречиствателни станции. Отпадъчните води от
града са обхванати чрез шест главни колектори. Предвидените преливници № 1 и 2, не
функционират, понеже отвеждащите канали след тях, както и довеждащ колектор до
площадката за пречиствателната станция няма изпълнени. Поради това заустването на
отпадъчните води в р. Харманлийска става чрез отливните им канали. В преливник 2
постъпват водите от главни колектори I и II. Трите главни колектори III, IV и V се
обединяват в събирателна шахта в ОТ 20, а на 20 м след нея е преливник 1.
Преобладаващите диаметри на второстепенната канализационна мрежа са от ф 250 до ф
400, а на второстепенните колектори – ф 600 и ф 800. Отпадъчните води от кв.112

"Тракия” също са заустени в отливния канал на Преливник 1. Тази канализация е
проектирана като смесена, но без преливник като максималната дълбочина е 1,80 м. При
по - високи води в реката се наблюдава връщане на отпадъчни води в мазетата. Това е
обяснимо, като се има предвид, че теренните коти в района са от 72,80 до 75,0, а кота
корона дига -75,40. Необходимо е да се спомене, също така, че съществуващата
канализация не обхваща цялата територия на квартала.
Канализацията на кв."Запад" също зауства в р. Харманлийска без преливник, като
водното количество възлиза на 285 л/с. По същият начин е осъществено и заустването на
двата жилищни блока, разположени между казармите и реката. Нобходимо е изготвяне
на проект за прехвърляне на водите на десния бряг на р. Харманлийска, с оглед
включването им в довеждащия колектор до ГПСОВ.
Недовършена е канализацията в кв. "Изгрев". Не е изпълнена канализация по
бул."България" между улиците "Цар Освободител" и "Сакар планина". По данни на
обитатели има положен канал в левия тротоар по посока центъра, но с покритие около
0,50 м, което като трасе и дълбочина е крайно неприемливо, като се има предвид, че
питейният водопровод е до бордюра на същият тротоар и дълбочина над два метра.
Без организирано отвеждане на отпадъчните води е и частта от регулацията
разположена над ул."Спартак", където тя не е отворена напълно, има незаконно
строителство, а отпадъчните води се оттичат повърхностно.
Канализацията зауства на осем места в р. Харманлийска.
Град Харманли няма изградена ПСОВ. В момента проекта за ПСОВ Харманли по
процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации над 10 000 ЕЖ“ се намира в звеното за оценка към МОСВ.
Канализация в промишлена зона
В промишлената зона липсва канализация, както и проект за такава. Изключение
правят отделни канали от площадковите канализации на предприятията, заустени в "
Малкочкото дере" и в р. Харманлийска. Не се осъществява пречистване на
промишлените отпадъчните води. По устни данни месокомбинат "Кики" има проект за
пречиствателни съоръжения и действащи такива, но данни не са представени. Проект за
локална пречиствателна станция, строителството на която е в заключителна фаза, има
само маслодобивна фабрика "Голд ойл" ООД.
Външни води
Средната надморска височина на града е 80-90 м, а на оградните скатове-100150м. Това създава възможност за навлизане на скатни води в регулацията от югозапад.
За предпазване на улиците и канализацията от наноси на първото дере е изграден
пясъкочакълозадържател 1. Необходимо е да се отбележи, че в последствие
съоръжението попада в частен имот и не се поддържа-нуждае се от изясняване на статута
му /собствеността/, почистване и ремонт. Предпазно съоръжение със същото

предназначение, Пясъкочакълозадъжател 2 е изграден и в началото на корекцията на
"Малкочкото дере"
Канализационната система в община Харманли е единствено в общинския център
гр. Харманли, като има изграден един колектор с около 800 отклонения, но отпадните
води свободно се заустват в земята. В останалите населени места в общината няма
изградена канализационна система.
Един от определените критични участъци за река Марица е този за река
Харманлийска /Олу дере/ след град Харманли, поради факта, че град Харманли няма
градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Реката се оформя като
сборен колектор на непречистените битово-фекални и промишлени води от града, което
определя относително постоянния й дебит. Предвид географското и разположение на
река Харманлийска се предопределят възможности за пренос на замърсители от
източници извън региона на общината, тъй като в горния си участък поема водите на
река Хасковска след индустриалната част на град Хасково.
Река Харманлийска по цялото си течение до вливане в река Марица не може да
има необходимия капацитет за осъществяване на самопречистване и респективно се
явява значим замърсител на река Марица по долното и течение.
Наложително е по–бързо изграждане и пускане в действие на пречиствателната
станция за отпадъчни води за град Харманли както и ПОСПВ пречиствателната станция
за питейни води.
Планирани мерки за подобряване на водоснабдяването и канализацията на
територията на Община Харманли от „ВиК“ ЕООД;
Водоснабдяване:
Краткосрочни инвестиции:
•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби - по ул. Балкан

•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби - по ул. 19 февруари, ул. Н. Рилски и
ул. Ал. Константинов

•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби - по ул. Г. М. Димитров

•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби - по ул. Васил Левски

•

Резервоар: Рехабилитация и строителни работи - НР 2

•

Резервоар : Рехабилитация на оборудването - НР 2

Средносрочни инвестиции:
•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби

•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби

•

Рехабилитация на на ПС Харманли 1

•

Системи за дистанционно управление

Дългосрочни инвестиции:
•

Доставка и монтаж на водопроводни тръби

•

Рехабилитация на на ПС Харманли 2

•

Водомери (Механични и електромагнитни)-разходи за подмяна и поддръжка
Канализация:

Краткосрочни инвестиции:
•

Пречиствателна станция за отпадъчни води

•

Доставка /Монтаж на основни колектори - довеждащ до ПСОВ

•

Доставка /Монтаж на канализационни тръби

•

Оборудване за отводняване на канализация/улични оттоци

•

Проектни проучвания и разработки на канализационната мрежа и ПСОВ за гр.
Харманли

•

Преливници

Средносрочни инвестиции:
•

Доставка /Монтаж на канализационни тръби - рехабилитация на съществуваща
канализация – 10 км

•

Проектни проучвания и разработки на канализационната мрежа и ПСОВ за
останалите населени места под 2000 ЕЖ

Дългосрочни инвестиции:
•

Доставка /Монтаж на канализационни тръби - рехабилитация на съществуваща
канализация – 10 км
Изследвани алтернативи и предложения за водоснабдителни проблеми
Място

Бисер
Българин

Анализирани алтернативи
Алтернатива 1
Алтернатива 2
Обезманганителна
Алтернативен
инсталация
водоизточник
Алтернатива 1
Алтернатива 2
ПСПВ
Алтернативен
водоизточник

Препоръчана
Алтернатива 1
Обезманганителна
инсталация
Алтернатива 1
ПСПВ

Прогноза население
Населено
място
Харманли

Население
2011
18 589

Население
2014
18 265

Население
2021
17 340

Население
2028
16 610

Население
2038
15 512

Прогноза за водопотреблението, включително загуби
Населен
о
място
Харманл
и

Водопотреблен
ие
2011
1 158 197

Водопотреблен
ие
2016
1 367 226

Водопотреблен
ие
2021
1 253 134

Водопотреблен
ие
2028
1 253 124

Водопотреблен
ие
2038
1 207 868

При анализа на водоснабдяването в община Харманли като се отчитат
обобщените данни за състоянието и функционирането на тази система е важно да се
подчертаят няколко важни характеристики, които налагат и определят бъдещите
действия на общината по отношение подобряването на водопроводната система в
района:
•

Водопроводната мрежа е морално остаряла, изградена е на основата на
етернитови тръби, често дефектира и аварира, което води до високи загуби на
питейна вода;

•

Водоснабдяването в общината се характеризира с висока енергоемкост, поради
което цената на питейната вода е висока;

•

Водоснабдяването е силно зависимо от екологичната обстановка в района,
особено в поречието на р.Марица /в резултат на което водата на гр. Харманли е
почти неизползваема за питейни нужди поради високото съдържание на манган/.

•

През общината преминават значителни водни количества от реките, които текат
през нейна територия.

•

Няма достатъчно информация, позволяваща оценка на количеството водни
ресурси на община Харманли.

•

На територията на общината има потенциални водоизточници за питейно - битови
нужди, за които е нeобходимо да се направи проучване.

•

Промишлените предприятия, производствата на които са с висока консумация на
вода имат собствени водоизточници.

•

Потреблението на вода за питейни нужди от домакинствата на жител за общината
е най-ниско спрямо средното за областта.

Загубите във водопреносната мрежа на общината не са най – високи за областта и
се наблюдава тенденция към намаляването им. Това е значителен ресурс за подобряване
на водопотреблението в общината. Не е достатъчно развита напоителната система в
община Харманли. Качеството на питейните води в Община Харманли не е
задоволително и не отговаря винаги на нормативните изисквания.
•

Изграждане на /ГПСОВ/ градска пречиствателна станция за пречистване на
отпадните води.

•

Изграждането на ПСОВ трябва да се съчетае с доизграждане канализационната
мрежа на гр. Харманли за отпадни води.

•

Изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчните води за
селата.

•

Изграждане и реконструкция на Пречиствателни съоръжения за отпадни води от
работещите фирми и недопускане на замърсяване на подпочвените и
повърхностни води от неотговарящи на изискванията животновъдни ферми,
предприятия.

•

Оптимизиране режима на водоползване и да се създадат регистри на
водоползвателите и прецизиране на техните нужди.

•

Определяне и управление водният баланс на територията на общината.

•

Реконструкция на водопреносната мрежа.

•

Проучване на минералните води като основен ресурс.
Електроенергийна и газоразпределителна мрежа

Енергийната система на община Харманли се характеризира с добре изградена
мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа енергия
на производството и битовите потребители. На територията на общината всички
населени места са електрифицирани. Елзахранването се извършва от две подстанции Харманли и Славяново (110 на 20 KV). Разпределителната мрежа за ниско напрежение
се осигурява с помощта на 176 трафопоста (собственост на НЕК - район Харманли, и
частни консуматори), които функционират нормално. Захранването на помпените
съоръжения за питейно водоснабдяване е стабилно и функционира в границите на
допустимите стандарти. Енергоемкостта на водоснабдяването в общината е твърде
високо, което води до оскъпяване цената на водата. Авариите, възникнали в процеса на
експлоатация на съоръженията, са чести, но не водят до сериозни затруднения.
Търсенето и прилагането на енергоспестяващи мерки е задача, която стои на вниманието
пред местното звено по енергоснабдяване.
Външна осветителна уредба на община Харманли
Електр. ул. (км)

Гр. Харманли
Общо села
Общо община
Таблица № 37

51
145
196

Необходими мерки за подобряване на елзахранването:
Подобряване на електрозахранването в качествен аспект чрез постепенна подмяна
на съществуващата енергопреносна и разпределителна мрежа (на места сериозно
амортизирана и водеща до чести аварии).
Доизграждане на съществуващото трансформаторно стопанство и насърчаване на
енергоспестяващо потребление.
Решаването на така посочените мерки следва да се осъществи чрез първоетапното
изграждане на два нови трафопоста в град Харманли (45 хил. лева за всеки) и МТП в с.
Орешец (35 хил. лева).
Съгласно Приложение към годишен отчет за изпълнението на програмата за
опазване на околната среда на територията на Община Харманли и плана за действие
към нея с период 2012-2015 г.:
Е приета програма за енергийна ефективност на община Харманли за периода
2011-2015 г и план за възобновяеми енергийни източници за периода 2011-2015 г. чрез
изграждане на система за използване на слънчева енергия в всички детски заведения и
обществени и битови сгради по които се работи. През 2012 г има извършени 4 броя
обследвания за енергийна ефективност на ЦДГ „Детски свят“ ,ОДЗ „Пролет“ и ОДЗ
„Ален Мак“. Одобрен за финансиране, и стартира реализирането на проекта за
прилагане на мерки за енергийна ефективност /саниране/на ОУ „Ив Вазов”.
Съгласно програмата за опазване на околната среда на територията на Община
Харманли и плана за действие към нея с период 2012-2015 г. остават да бъдат изпълнени:
•

Реализиране на проект за създаване и изграждане на производствен и логистичен
център за биомаса/ чипс, пелети, брикети/ с цел икономии на ресурси в
отоплителната система на общинските предприятия и особено на училищата и
детските градини и намаляване на замърсяването на въздуха;

•

Изграждане на фотоволтаичен парк от 250 KW в района на бившите погреби;

Газоснабдяване и газоразпределителна мрежа
Овергаз Север ЕАД осъществява газификация на територията на община
Харманли по проекта за Газоснабдителен регион Тракия обхваща 29 общини, намиращи
се в Тракийската низина.
Предпоставки за изпълнение на плана за инвестициите са:

- адекватна реакция на пазара;
- повишаване квалификацията на служителите – настоящи и нови;
- възходящо развитие на икономиката като цяло;
- адекватно отношение на държавната и местна власт към процеса
газификация;
- повишаване социалния статус на бъдещите потребители.
Необходимо е насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и
дейности на гражданите, фирмите и публичните институции, с цел както на икономии,
така и за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергои газоснабдяването и опазването на околната среда.
Транспорт, пътна мрежа и комуникации
Територията на общината се пресича от два трансконтинентални пътя. Първият е
от Западна и Централна Европа, през София - Пловдив - Харманли - Свиленград и
Истанбул (Е-80 или І-8), и вторият - от Северна Европа през Русе - Хасково - Харманли
и Средиземноморието, на чиято основа ще се развива в бъдеще коридор № 9. През
общината преминава и трансевропейската жп линия София - Пловдив - Харманли Свиленград - Истанбул, категоризирана като подходяща за комбинирани превози.
Изгодното природно-географско и транзитно транспортно комуникационно
положение на община Харманли, както и непреките й връзки и с две граници - с
Република Турция и Република Гърция, са важни потенциали за бъдещото й развитие.
Транспортно-комуникационната система на община Харманли се формира
основно от функционирането на един от водещите коридори за страната и за област
Хасково - трансевропейския транспортен коридор Европа - Азия (коридор № 4). На
територията на областта той се формира от международната магистрална жп линия - Е70С и първокласния път I-8 (Е-80), които изцяло централно преминават през територията
и на община Харманли и я разполовяват на две приблизително равни части. Този коридор
основно влияе както върху цялостното развитие на общината, така и върху самата
изграденост и функционирането на съответните транспортни мрежи.
Определено структуриращо значение за развитието на пътната мрежа в общината
следва да играе и потенциалният регионален коридор, свързващ района Харманли Свиленград с Бургас и преминаващ през Странджа-Сакар.
Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 222.2 км
пътища от републиканската пътна мрежа. С предстоящото изграждане на АМ "Марица"
в района на Харманли - Бисер и връзката й с изградената част Свиленград - Любимец
значително ще се подобри обслужването на транспортния поток на територията на
общината.

Понастоящем пътната мрежа е представена с пътища от I до IV клас както следва:

Категория на пътя
Първокласни пътища
І-8
Второкласни пътища
Третокласни пътища
Четвъртокласни
пътища
Общо
Таблица № 38

Дължина
(км)

Отн. дял
Инженерно-техн. х-ка и качество
%

22,7

10,2

19 км добро, 3.7 км средно, асфалт

38,5
63,7

17,3
28,7

31.5 км добро, ост. - средно, асфалт
Средно, асфалт

97,3

43,8

Средно, на места - лошо, асфалт

222,2

100

Общата характеристика на системата за шосеен транспорт в община Харманли е
задоволителна. С оглед бъдещото развитие на общината основните насоки за развитие
на шосейния транспорт следва да се ориентират в стратегически план към:
•

Изграждане на участъка от АМ "Марица" на територията на общината и
укрепване на пътната мрежа в посока осигуряване на лесна, бърза и
безконфликтна връзка на формиращите се две съставни части на общината северна и южна.

•

Доизграждане съвместно с община Свиленград на регионалния транспортен
коридор Свиленград - Харманли в посока Бургас.

•

Реконструкция и модернизация на основната събирателна артерия за общината в
южна посока - участъка от път III-509 на територията й.

•

Подобряване на безопасността и сигурността на движение в района на
конфликтните населени места.

•

Въвеждане на гъвкава система за микробусен транспорт за връзка на населените
места с центъра гр. Харманли.

Железопътният транспорт в общината е представен с участък 23 км от главната
жп линия Калотина - София - Пловдив - Свиленград, категоризирана в европейската
мрежа от магистрални линии и мрежата за комбинирани превози (Е-70С). Гъстотата на
жп мрежата е 33.1 км/1000 км2 при средно за област Хасково 22.5 км /1000 км2 и е в
рамките за средното в страната - 39 км/1000 км2. Степента на натоварване на мрежата
надхвърля 60%, а в участъка Преславец - Свиленград скоростта на движение надхвърля
90 км/час. На територията на общината функционират една гара - Харманли, и две
спирки - Преславец и Бисер. Железопътният транспорт в района има предимно транзитен
характер и почти не влияе върху транспортните процеси в общината, слабо е и неговото

влияние върху развитието на икономиката. Понастоящем възможностите на гара
Харманли не се използват ефективно, самата гара и гаровият ареал са морално остарели,
транспортният трафик е сравнително ограничен главно поради конкуренцията на поевтиния шосеен транспорт.
Въпреки, че няма данни за интензивността на транспортния поток, можем да се
твърди, че за известна част от селищата в общината основен източник на вредни
вещества в атмосферния въздух са именно МПС.
Бюджетният ресурс на община Харманли е недостатъчен за самостоятелно
финансиране на значими инфраструктурни проекти, включително и за поддръжка и
ремонт на пътната инфраструктура.
Затова, подобряването на транспортната инфраструктура трябва да се финансира
по проекти. През планирания период, общината ще продължи действията си по:
•

рехабилитация на пътища с ограничено регионално и местно значение;

•

изграждане на мостове и съоръжения със свързващи функции;

•

рехабилитация на вътрешноселищните пътища, тротоари и др. пътни съоръжения;

•

актуализиране на общинската транспортна система и вертикалната и
хоризонтална пътни маркировки, обособяване на пешеходни зони и алеи за
велосипедисти в населените места;

•

повишаване критериите за безопасност и уют на гражданите при пътуване, като
се използват експерти по безопасност на движението за проектиране на
регулирани кръстовища на критичните места и обновяване на пътните
съоръжения.

Съобщителната система в община Харманли осигурява няколко вида пощенски
и съобщителни услуги, характерни за общинското равнище. Пощенското обслужване в
населените места се осигурява от 20 ПТТ станции, от които две са в гр. Харманли, а
останалите - в по-големите села на общината. Предлаганите услуги включват
предоставянето на вътрешни и международни пощенски услуги, разпространение на
печата, парично-преводна дейност и услуги по възложителство.
Дейността по далекосъобщенията включва основно поддържането и развитието
на далекосъобщителната мрежа и самото предоставяне на съобщителни услуги на
физически и юридически лица. Далекосъобщителните услуги се осигуряват от районната
АТЦ - гр. Харманли, и изнесените телефонни централи в отделни населени места от
общината. Общият монтиран капацитет на централата е 9200 поста, като за момента
заетите постове са 8510 (92.5% използваемост.
В сравнителен план данните показват предимство на домашните телефонни
абонати, които са масовите потребители (7434 поста). В административния център броят
на домашните телефонни постове е 5588 (75.2% от всички домашни постове). Съществен

проблем за общината в областта на съобщенията е все още твърде големият брой села,
които не са телефонизирани (общо 9 броя) - Смирненски, Поляново, Дрипчево, Върбово,
Овчарово, Шишманово, Богомил, Коларово. През настоящата година се очаква
телефонизацията на с. Рогозиново (100 поста). Всичко това предполага в перспектива
вниманието на ръководството на общината и на технологичния възел
"Далекосъобщения" да бъде насочено към решаването на този чисто технически
проблем.
Телевизионното покритие на територията е сравнително добро, в общината
функционира кабелна мрежа. Районът на Харманли е достъпен за основните клетъчни
мрежи, което е благоприятен фактор за развитие на бизнеса и трансграничното
сътрудничество.
Опериращите интернет-доставчици предоставят относително бърз и надежден
достъп на граждани, учреждения и фирми от гр. Харманли и околните села.
Общинската администрация в гр. Харманли е надеждно оборудвана с
компютърни конфигурации. Функционира електронна страница на общината
(http://www.harmanli.bg/), която подобрява качеството и намалява времето за
административно обслужване на гражданите. Кметствата на територията на общината
също са оборудвани с компютърна техника.
•

•
•
•
•

СИЛНИ СТРАНИ
Балансирано изградена селищна
система, ситуирана в
съответствие с основните
транспортни направления
Населеите места на Общината са
с осигурени водни ресурси.
Относително добра енергийна
мрежа.
Изградена транспортна мрежа.
Наличие на достъп до интернет и
други комуникационни
възможности във всички селища
на общината.

•

•

•

•

•

ВЪЗМОЖНОСТИ

СЛАБИ СТРАНИ
Водопроводната мрежа е морално
остаряла, изградена е на основата
на етернитови тръби, често
дефектира и аварира, което води
до високи загуби на питейна вода;
Водоснабдяването в общината се
характеризира с висока
енергоемкост, поради което
цената на питейната вода е
висока;
Водоснабдяването е силно
зависимо от екологичната
обстановка в района, особено в
поречието на р.Марица /в
резултат на което водата на гр.
Харманли е почти неизползваема
за питейни нужди поради
високото съдържание на манган
Недостиг от финансов ресурс за
поддържане на техническата
инфраструктура.
Недостатъчно използване на
природните дадености за
производство на ел.енергия.
ЗАПЛАХИ

•

•

•

•
•

Изграждане на участъка от АМ
"Марица" на територията на
общината и укрепване на пътната
мрежа в посока осигуряване на
лесна, бърза и безконфликтна
връзка на формиращите се две
съставни части на общината северна и южна.
Достъп до средства на ЕС за
решаване на проблемите с
пречистването на водите,
реконструкция на
водоснабдителната и
канализациона мрежи
Доизграждане съвместно с
община Свиленград и Държавата
на регионалния транспортен
коридор Свиленград - Харманли в
посока Бургас.
Подобряване на безопасността и
сигурността на движение в района
на конфликтните населени места.
Актуализация на транспортната
схема и въвеждане на гъвкава
система за микробусен транспорт
за връзка на населените места с
центъра гр. Харманли.

•

Бюджетният ресурс на община
Харманли е недостатъчен за
самостоятелно финансиране на
значими инфраструктурни
проекти, включително и за
поддръжка и ремонт на пътната
инфраструктура

Проекти с европейско финансиране на община Харманли
Оператив
на
програма
и ПРСР

Приори
тетна ос
или
мярка

Оператив Приори
на
тет 4,
програма цел 4.2
Регионалн
о
развитие
2007-2013

Схема

Договор
За БФП
(номер и дата)

BG
161PO001/1.1
-09/2010
"Подкрепа
за
осигуряване
на
подходяща и

Прилагане мерки
за енергийна
ефективност
в ОУ "Иван
Вазов"гр.Харманл
и
BG161Р0001/1.109/2010/027

Размер Размер на
безвъзме съфинанс
здно
иране
финанси
ране
901087,8 159015,51
7

рентабилна
образовател
на, социална
и културна
инфраструкт
ура,
допринасящ
а за
развитие на
устойчиви
градски
ареали"
Подкрепа за
създаване и
промотиране
на
иновативни
културни
събития
BG161PO001
/1.1-10/2010
BG161Р0001/
1.1-12/2011
Операция
1.1
Социална
инфраструкт
ура

Оператив
на
програма
Регионалн
о
развитие
2007-2013

Ос1
Устойчи
во и
интегри
рано
градско
развити
е

Оператив
на
програма
Регионалн
о
развитие
2007-2013

Ос1
Устойчи
во и
интегри
рано
градско
развити
е

ПРСР
2007-2013

Мярка
321

-

ПРСР
2007-2013

Мярка
321

-

BG161PO001/1.110/2010/028
Харманли в песни
и багри
От 13.09.2011

441949,4
0

32620,50

BG161Р0001/1.112/2011/035
Изграждане на
Център за
настаняване от
семеен тип и
дворно
пространство
в гр.Харманли
дог.№26/321/01227
"Предотвратяване
на последствията
от на¬
водненията в
с.Лешниково,общ.
Харманли,
обл.Хасково чрез
подобряване на
системата
за водоснабдяване
на с.Лешниково"

759513,9
3

0

1291843,
2

0

7024634,
4

0

дог.№25/321/01229
"Предотвратяване
на последствията
от на¬
водненията в
с.Бисер,общ.Харма
нли,

чрез подобряване
на системата
за
водоснабдяване,из
граждане на
система
за събиране и
отвеждане на
отпадъчните води
и ПСОВ на
с.Бисер-ПЪРВИ
ЕТАП"
ПРСР
Мярка
дог.№26/321/01224
2007-2013 321
"Захранващ
водопровод село
Орешецсело
Върбово,община
Харманли"
ОПАК/200 Ос 1
Подприорит Договор 12-11-1/
7-2013
„Добро
ет 1.1
13.12.2012г
управле „Ефективна "Функционален
ние“
структура на анализ на Община
държавната Харманли"
администра
ция“
Бюджетна
линия
BG051PO002
/12/1.1-04
ОПАК
Ос 1
Подприорит Договор №13-132007-2013 „Добро
ет 1.3
14/30.10.2013г.
управле Ефективна
Повишаване на
ние“
координаци капацитета на
яи
община Харманли
партньорств за ефективно
о при
формулиране и
разработван изпълнение на
еи
граждански
провеждане
политики с
на политики гражданско
Бюджетна
участие
линия
BG051PO002
/13/1.3-07
ОПАК
Ос 2
Подприорит Договор 13-222007-2013 „Управл ет 2.2
115/06.12.2013
ение на
Компетентн Повишаване на
човешк а и
квалификацията
ефективна

838051,2
0

0

113768.0
0

0

79470,80

0

89890,16

0

ите
държавна
ресурси“ администра
ция
Бюджетна
линия
BG051PO002
/13/2.2-11
Европейс Приори Област на
ко
тетна ос интервенция
териториа 2 2.1 Развитие
лно
Достъпн на пътна и
сътруднич ост
железопътна
ество
мрежа
Гърция –
България
2007-2013

на служителите в
община Харманли

CB-Road-B2-21-04
"Общинските
пътищачаст от
националната и
трансгранична
мрежа"

3091558,
09

0

Европейс
ко
териториа
лно
сътруднич
ество
Гърция –
България
2007-2013

Приори
тетна ос
1Качеств
о на
живот

Област на
интервенция
1.3 Работа и
сътрудничес
тво в мрежи
свързани със
здравни и
социални
услуги

Мерки за опазване
на здравето на
градското
население с цел
превенция, чрез
прилагане на
насоки за
използване на
нови технологии
Договор
В1.13.05/30.03.2011

495060,0
0

0

Европейс
ко
териториа
лно
сътруднич
ество
Гърция –
България
2007-2013

Приори
тетна ос
1Качеств
о на
живот

Област на
интервенция
1.1
Опазване,
управление
и
насърчаване
на
природните
ресурси

Управление на
крайречните
хабитати и техните
посетители,
разпространяване
на знания и
формиране на
общественото
съзнание в
защитените
райони

138353,2
9

0

Договор
В1.11.03/14.04.2011
Таблица№39

1.6. Екологично състояние и рискове

Ръководството на община Харманли е наясно, че опазването на природата е в
основата на устойчивото развитие на общината и провежда системно политика за
подобряване на компонентите на околната среда, защита на природното наследство и
популяризиране на биологичното разнообразие. Важна роля за провеждане на тази
политика имат следните дейности:
1. Оценка на рисковете и разработване на план за управлението им за територията на
общината.
2. Предотвратяване риска от наводнения.
3. Проучване и обезопасяване ерозията на почвите.
4. Намаляване замърсяването на въздуха, водите и почвите.
5. Запазване от унищожение на природното наследство и биологическото разнообразие.
6. Отговорно съхранение и унищожаване на вредни химически вещества.
7. Изграждане на система за управление на битовите отпадъци и сметищата.
8. Създаване на непрекъсната актуализация на база данни за рисковите зони и замърсени
участъци.
9. Подпомагане на дейностите за борба с горските, полските пожари и пожарите в
населените места, вкл. доставка на необходимото оборудване.
Сега околната среда на общината се отличава с естествено разнообразие и силно
изразена съхраненост на природните дадености, с динамика на активната дейност на
човека, в някои случаи влияеща негативно върху отделните й елементи – въздух, вода,
почва, подпочвени води, флора и фауна. Естественото разнообразие и силно изразената
съхраненост на природните дадености допринасят за позитивно развитие на околната
среда. Грижата за опазване на въздуха, водата, почвата, защитените територии и
биологичното разнообразие се изразява в непрекъснатия контрол от страна на общината,
институциите и гражданите и създаване на нетърпимост към нарушаване
неприкосновеността на природата. Това е от изключително значение за отношението към
природата и гарантира осъществяване на дейности, подпомагащи опазването на
природната среда чрез разумни и постоянни грижи. Осъществяването на целенасочени
мероприятия и постоянен контрол върху изпълнението на приетите мерки за постигане
на визията и приоритетите, фиксирани в общинския план за развитие, рефлектират
целенасочено и в областта на опазване на околната среда чрез конкретни средносрочни
и дългосрочни действащи мерки, съобразени със Стратегия 20/20/20 на ЕС.
Всички настоящи промени в областта на икономиката, преструктурирането на
отраслите, адаптирането на бизнеса към общовалидните условия на ЕС пряко се свързват
с опазването на околната среда във всички нейни аспекти.

Общинското ръководство сега провежда целенасочена работа за създаване на
такива организационни, управленски и ресурсни мерки, които осигуряват успешна
оперативна дейност в изпълнение на дългосрочни и взаимообвързани мероприятия за
постигане на планираните цели за привеждане на околната среда към нормативните
изисквания и постигане на онова равновесие в природата, което осигурява високо
качество на живот на населението.
Община Харманли има организирано сметосъбиране и сметоизвозване в следните
селища (вж. таблица 40).
Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на община Харманли за 2013 г.
№

Населено място

1
гр. Харманли
2
с. Бисер
3
с. Богомил
4
с. Болярски извор
5
с. Браница
6
с. Българин
7
с. Черепово
8
с. Черна могила
9
с. Доситеево
10 с. Дрипчево
11 с. Иваново
12 с. Изворово
13 с. Коларово
14 с. Лешниково
15 с. Надежден
16 с. Орешец
17 с. Остър камък
18 с. Овчарово
19 с. Поляново
20 с. Преславец
21 с. Рогозиново
22 с. Шишманово
23 с. Славяново
24 с. Смирненци
25 с. Върбово
Таблица №40

Брой
жители
22129
789
15
443
156
381
211
100
282
39
296
271
14
77
302
235
101
142
229
266
130
935
788
169
388

1 куб.м
300
20
4
14
15
16
15
6
16
14
16
16
11
9
19
8
12
14
17
3
17
21
11
12
15

Разстояние до
Харманли-км.
14
15
25
21
8
22
22
13
35
12
32
15
16
8
28
12
20
12
7
7
15
27
18
22

Община Харманли разполага с контейнери от различни модификации:
Кофи тип “Мева” – 110 л. – 3375 бр.

Пластмасови кофи – 240 л. – 20 бр.
Пластмасови кофи – 120 л. – 80 бр.
Контейнери тип “Бобър” – 1.1 м - 321 бр.
Контейнери тип “Бургас” – 4м. – 35 бр.
Контейнери тип “Бобър” – 1.1 м. – 301 бр. в другите населени места.
Бетонови кошчета 50 л;
Метални кошчета (разположени по спирките на градския транспорт,улици,
площади и др.
Всички фирми, организации, учреждения, заведения и домакинства се осигуряват
с необходимия брой съдове за събиране на БО, съобразно приетата организация за
сметосъбиране и сметоизвозване. Част от фирмите и учрежденията на територията на
общината плащат такса смет спрямо количество формиран отпадък, и за тях персонално
са доставени съдове тип „Бобър”.
Сметоизвозването се извършва по определен график на населените места и при
организиране на пролетно-есенни почиствания.
Събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци се извършва
организирано при масови акции и по сигнал при случайното им появяване. Използват се
открити бордови автомобили, самосвали и товарачна техника.
Към момента дейностите по обезвреждане на отпадъците се извършват на
регионално депо Харманли от Общинско предприятие Чистота.
Месец
Януари
Февруа
ри
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септемв
ри
Октомв
ри
Ноемвр
и

Харманли

920.000
т.
759.320
т.
849.050
т.
882.990
т.
821.730
т.
800.730
т.
840.700
т.
792.120
т.
833.330
т.
1006.98
0т.
968,380
т.

Свиленград Стамболово Симеоновград Маджарово Любимец

168.240
т.
255.240
т.
476.380
т.
673.200
т.
568.180
т.
511.390
т.
630.090
т.
826.380
т.
766.120
т.
770.820
т.
628.250
т.

91.220т.
83.540т.
82.490т.
123.340
т.
101.040
т.
76.700т.
113.480
т.
111.580
т.
110.320
т.
113.680
т.
91.520т.

182.200
т.
50.280т.
152.500
т.
145.700
т.
56.740т.
110.040
т.
186.900
т.
105.490
т.
43.160т.
60.540т.
29.900т.

17.000
т.
25.250
т.
16.500
т.
30.400
т.
27.380
т.
22.620
т.
26.580
т.
31.200
т.
28.060
т.
28.100
т.
24.300
т.

80.050
т.
76.560
т.
82.900
т.
98.150
т.
34.740
т.
56.220
т.
82.920
т.
78.800
т.
87.500
т.
78.890
т.
79.040
т.

Тополовград

други

82.100т.
227.060
т.
211.900
т.
272.300
т.
249.700
т.
254.110
т.
76.100т.
15.600т.

2.440
т.
1.500
т.
1.200
0.350
т.
1.350
т

Общо месец

1458.710
т.
1250.190
т.
1659.820
т.
2035.880
т.
1836.870
т.
1792.040
т.
2154.470
т.
2195.270
т.
2123.800
т.
2135.460
т.
1838.340
т.

Декемв
ри

745.380
т.

495.480
т.

68.120т.

41.200т.

11.720
т.

74.510
т.

-

3.260
т.

1439.670
т.

Общо за 10220.7 6769.77
годинат 10т
0т.
а
Общо
количество
за 2013г.
21 920.520т.

1167.03
0т.

1164.65
0т.

289.11
0т.

910.28
0т.

1388.87
0т.

10.10
0т.

21 920.52
0т.

Към момента дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци в град
Харманли се извършват от фирма „Титан Клинър” ООД гр. Кърджали, с която община
Харманли е сключила договор, чиито договор изтича през 2014 г. и община Харманли
чрез общинското предприятие ще извършва дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на отпадъците.
ОП „Дейност Чистота” осъществява следните дейности: сметосъбиране,
сметоизвозване на битови отпадъци в населените места по график на община Харманли,
поддържане на зелените площи, алеи, паркове и други територии за обществено
ползване, сметосъбиране на градински и стоителни отпадъци и подпомагат и
контролират дейността по сметосъбиране, снегопочистване на фирмата концесионер.
Дейност “Чистота” разполага със следната техника:
“Мерцедес” – 1 бр.,Водоноска – 1 бр., “Щайер” – 1 бр.,Трактор с гребло – 1
бр.,Фадрома – 1 бр.,“Мерцедес”- сметосъбирач – 1 бр.
Обслужващият персонал се състои от 51 души.
Данните показват, че общината разполага с необходимите контейнери (част от
които амортизирани) за събиране на битовите отпадъци.
Структурата на битовите отпадъци през 2012 г.
Битови отпадъци

Количество, %

Хартия и картон

5

Пластмаса

10

Стъкло

5

Биоразградими

40

Метални отпадъци

5

Остатъчни

35

Таблица № Информация от Регионално депо Харманли

На територията на община Харманли няма трайни неорганизирани сметища.
На територията на Община Харманли има изградено и действащо регионално депо за
неопасни отпадъци, което действа в съответствие с издадено Комплексно разрешително
от МОСВ и обхваща всички населени места на общината от 2003 г.
Като наследство на територията на община Харманли е останал един склад с
пестициди, който се намира в село Българин. Общото количество на пестицидите е
около 32 тона, а замърсените площи са около 100 кв.м.Пестицидите от всички села са
събрани през 2002 г. и преопаковани и транспортирани до склада в село Българин.
Количествата събрани и преопаковани пестициди са 24 500 кг твърди и 7 500 л. течни.

Биоразнообразие
Защитетни територии в община Харманли
Защитени местности
1.Бакърлията - Включва землището на село Изворово, община Харманли и село
Йеросалимово, община Любимец, област Хасково. Обявена е през 2001 година с цел
опазване популацията на световно и европейско застрашени земноводни, гущери,
влечуги, птици, бозайници и растения, а също така типични за Сакар местообитания и
ландшафти. Защитената местност има площ от 387,20 ха, която включва югозападните
склонове на Сакар планина.
2.Дефилето – Олу дере - местоположение: Община Харманли, гр. Харманли, с. Остър
камък, с. Поляново, площ: 1273.22 хектара, документи за обявяване: Заповед No.3751 от
30.11.1973. Цел на опазването са: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори,
крайречни формации от върби, смесени ясеново-елшови групировки край реките.
Опазване на защитени животински видове.
Природни забележителности
3. Долмени - разположена в Област Хасково, Община Тополовград, гр. Тополовград, с.
Устрем, с. Хлябово и Община Харманли, с. Остър камък, документи за обявяване:
Заповед No.378 от 05.02.1964, площ: 0.8 хектара. Цели на опазване на скални
образувания – долмени.
4.Каменната къща - местоположение: Област: Хасково, Община: Харманли, Населено
място: с. Остър камък, площ: 0.1 хектара, документи за обявяване: Заповед No.378 от
05.02.1964. Цел на опазване са тракийски долмен.
5.Куру-дере - местоположение: Община: Харманли, гр. Харманли, площ: 0.2 хектара,
документи за обявяване: Заповед No.3796 от 11.10.1965. Цели на опазване Водопад на
р.Кору дере.

6. Кюмурлъка - разположена в Община Харманли, гр. Харманли, площ: 0.4 хектара,
документи за обявяване: Заповед No.3796 от 11.10.1965. Цел на опазване е водопад на р.
Кюмурлушка.
7. Находище на блатно кокиче – местност Съзлъка - местоположение: Община
Харманли, с. Бисер, Площ: 35.8 хектара, документи за обявяване: Заповед No.468 от
30.12.1977. Целта е опазване на находище на блатно кокиче.
8. Хайдушка дупка - местоположение: Община: Харманли, с. Дрипчево, площ: 0.5
хектара, документи за обявяване: Заповед No.4051 от 29.12.1977г. Целта е опазване на
пещера.
За всички защитени местности и природни забележителности детайлно е разписан
режим на дейности – забранение и разрешени.
Защитени зони 2000
Натура 2000 представлява Европейска екологична мрежа от защитени зони,
изградена с цел опазване или възтановяване на природни местообитания и
местообитания на видове с национално и европейско значение в естествения им район
на разпространение.
Натура 2000 е изградена на базата на два основни документа на ЕС, свързани с
опазване на природата. Това са Директива 92/43/ЕЕС(за местообитанията) и Директива
79/409/ЕЕС( за птиците). Тези директиви са транспонирани в Закона за биологичното
разнообразие, който урежда нейното изграждане на територията на нашата страна и
контролира опазването на видовете и местообитанията , влючени в нея. На базата на
двете директви се определят два вида зони: защитени зони за опазване на дивите птици
и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В
тези зони може да влизат и защитени територии, които запазват статута си определен със
Закона за защитените територии, както и Корине места, Рамсарски места, флористично
важни места и орнитологично важни места. Окончателния списък със защитени зони по
Натура 2000, одобрен от Правителството на 29.11.2007г. включва общо 342 зони - 114
зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на природните местообитания
и дивата флора и фауна, което представлява 34,8 % от територията на страната.
Защитени зони се обявяват за опазване на 106 типа природни местообитания,
посочени в приложение 1 на закона, както и местообитания на видовете растения и
животни, посочени в приложение № 2; опазване на територии, в които по време на
размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества
птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2.
С Решение № 122/02.03.07г на МС е приет списъка на защитените зони за опазване
на дивите птици на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно това
Решение в Община Харманли има защитени зони за опазване на дивите птици. Не са

приети все още защитените зони за опазване на природните местообитания на
територията на община Харманли.
Защитени зони за опазване на дивите птици на територията на община Харманли
са:
1.Харманлийска река - с код BG0002092. Одобрена с решение на Министерски съвет
№ 122 от 02.03.2007г. За община Харманли обхваща землищата на Остър камък -54448,
Поляново -57 434 и град Харманли -77181
2.Защитена зона Радинчево - с код BG0002020. Одобрена с решение на Министерски
съвет № 122 от 02.03.2007г. Защитена зона Радинчево обхваща землищата на Бисер,
Доситеево, Изворово и Рогозиново.
3. Защитена зона Сакар - с код BG0002021 за опазване на дивите птици - обхваща
землищата на Дрипчево, Изворово и Черепово Одобрена с решение на Министерски
съвет № 802 от 04.12.2007г.
4.Защитена зона „Родопи източни“ BG0001032, определена съгласно изискванията на
Директива
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от
Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г
5.Защитена зона „Река Марица“ BG0000578,
6. Защитена зона „Остър камък“ BG0001034, определена съгласно изискванията на
Директива
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от
Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.
7. ЗЗ САКАР BG0000212 за опазване на местообитанията:
Предмет и цели на опазване са природни местообитания:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и
условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Лечебни растения
В ОбщинаХарманли се срещат над 90 вида лечебни растения по литературни
данни. С най-голямо разпространение в района на ОП „Горска компания“ - Харманли /по
данни на лесоустройствен проект на ОП „ ГК“ от 2008 г./, защитени растения са : Нежен

микропирум, Блатно кокиче, Костова тлъстига, Бяла Лупина, Кълбетса детелина, Южна
глушина, Грудков здравец, морковидна стефанофия, теснолистен ручейник, Игликова
айважива, Сребърниева айважива, Хибридно винче, Върбинкова какула, Линдерния,
Жлезист лопен, Поречолистен лопен, Белардиев живовляк, Световна самогризка,
Беззащитна метличина, Стоянова дрипавка, хибридно паче гнезо.
На територията на горското стопанство Харманли има сравнително добри условия
за билкосъбиране. Годишно има възможност за събиране на около 3 тона билки (лайка,
жълт кантарион, подбел, мащерка, риган, цвят от бъз, глог и др.), 3 тона диворастящи
горски плодове и около 4 тона горскоплодни култури от орех, бадеми и лешник.
Диворастящи гъби могат да се събират приблизително 1,5 тона годишно.
Общинско предприятие „Горска компания“ организира охраната на защитените
растения, находящи се на територии общинска собственост.
Според хорологичния атлас на лечебните растения и голяма билкова
ециклопедия, в района на община Харманли се срещат следните видове лечебни
растения: жълт равнец, бял равнец, камшик лечебен, черна елша, лечебна ружа,
багрилно подрумиче, обикновен и черен пелин, парички, змийско мляко, синя жлъчка,
обикновен дрян, тетра, червен глог, кукувича прежда, ветрогон, горска ягода, росопас,
жаблек, бударица, еньовче, градско омайниче, голо и влакнесто изсипливче, червен и
жълт кантарион, гингер, маточина, шипка, черен бъз, бъзак, теснолист и широколист
жиловляк, дива тиква, Бенедиктински трън, обикновена леска, Мразовец-есенен
минзухар, смрадлика, елшовиден зърнастец,мъждрян, лечебен росопас, Жаблек, Синя
тинтява, Жълт мак, Бръшлян, обикновена луличка, лечебна комунига, мащерка,
обикновена мента, бодлив гръмотън,обикновен риган, драка, пипериче
обикновено,чобанка хибридна, Панцетовиден и голям живовляк, голяма телчарка, пача
трева, пълзящо прозорче, лечебна иглика, трънка, дребнолистна липа,трабузан/бабини
зъби/подбел,пъстроцветен висок лопен, върбинка лечебна, великденче лечебно,
миризлива теменуга, трицветна теменуг, малина, бодлив залист, бяла върба, нисък
тревист бъз, бяла върба, черен бъз, възловато живениче,черно кучешко
грозде,офика,черен оман/заралистче/, коприва обикновена, вратига.
Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения, са забранени
събирането, изкупуването, търговията и преработката за промишлени и търговски цели
на билки от 27 вида лечебни растения от естествени находища.
Един от най-сигурните начини за съхраняване на естествените популации на
лечебните растения и на равновесието в природата е култивирането им.
В България се култивират или могат да се култивират около 45 етерично-маслени
растения – казанлъшка роза, копър, маточина, кръвен и обикновен здравец, лайка, хизоп,
бял равнец, обикновен и морски релин, салвия /меча стъпка/, градински чай, лютива
мента, лавандула, анасон, резене, ким, дилянка, лудо биле, обикновен и евгенолов
босилек, чувен, майоран, обикновен и бял риган, кимион, медицинска ружа, бял трън,
чубрица, джоджен /гьозум/, мащерка, магданоз, целина, розалин /индрише/, нарцис,

перуника, шипка и др. Някои от изброените видове се използват масово и като
подправки. Към тях следва да прибавим жълт кантарион, естрагон, кориандър, латинка,
пащърнак и др. Някои видове се използват масово при залесявания и озеленявания – бял
и черен бор, конски кестен, трите вида липа, бяла и жълта акация, златен дъжд, турта,
перуника, невен и др.
Изводи:
•

Територията на Община Харманли има богато биологично разнообразие от
национално и общоевропейско значение;

•

В по-голямата си част биологичното разнообразие е изучено и са определени
целите по неговото опазване и обогатяване;

•

Общината няма необходимия административен капацитет, но има воля за
провеждане на националната и европейска политика в областта на съхранение и
възстановяване на биологичното богатство;

•

Недостатъчна е информираността на гражданите по отношение на видовото
разнообразие, значението, целите и начините за опазване на видовете и
местообитанията.

•

Инвеститорите не са запознати достатъчно или подценяват изискванията на
законодателството в областта на опазване на биологичното разнообразие;

•

Не достатъчно се използват богатите природни дадености на общината за
развитие на екотуризъм и други форми на провокиране у гражданите най-вече.
Въздух

Община Харманли няма изготвена Програма за оценка и управление качеството
на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за
вредни вещества. Програмата е изискване на чл. 27 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и чл.31 и 32 от Наредба № 7/1999 г. и е неразделна част от
Програмата за опазване на околната среда.
Липсват данни и анализи за произхода и вида на замърсяванията, действия за
елиминиране или намаляване влиянието на факторите, водещи до замърсяване на
атмосферния въздух, заложени конкретни мероприятия за достигане на съответните
норми за концентрация на вредните вещества в приземния слой на атмосферния въздух
над град Харманли.
Поради факта, че няма данни за последните 10 години за замервания на въздуха в
община Харманли, през 2012 г с писмо до РИОСВ община Харманли поиска да бъде
включена в Националната система /НАСЕМ/ за наблюдение и контрол за качеството на
атмосферния въздух и съответно беше одобрена от ИАОС, бяха извършени замервания/
мониторинг/51 денонощия, по 13 денонощия на всеки сезон Резултатите от мониторинга,
показват че няма превишения на серни, азотни и други оксиди, а само еднократни

превишения на прах ФПЧ10 в определени дни. През зимния период са регистрирани
определени превишения поради увеличаване на количеството твърди горива за битово
отопление, което води до повишаване на емисиите на серен диоксид и прах.
Състоянието и качеството на атмосферния въздух на град Харманли е обект на
наблюдение и контрол от организирания Национален екологичен мониторинг на
въздуха.
На територията на община Харманли няма разположени пунктове за контрол на
качеството на атмосферния въздух включени в системата на националния
екомониторинг и няма данни за направени замервания от системата на националния
екомониторинг, през последните пет години.
Съответно няма данни за регистрирани надвишения на ПДК на основните
замърсители на въздуха, на територията на общината.
От данните на пунктовете в град Хасково и град Димитровград, не можем да
съдим за качеството на атмосферния въздух за град Харманли, но можем да анализираме
собствените ежемесечни измервания на атмосферния въздух, които се правят само на
Регионално депо за неопасни отпадъци град Харманли от 2008 до 2013 г. На същото се
извършват /СПИ/ собствени периодични измервания на атмосферния въздух, съгласно
изисквания на Комплексно разрешително.
Всички годишни доклади от 2008 г до 2012 г касаещи само регионално депо
Харманли с направени всички замервания.
Върху качеството на атмосферния въздух на територията на Община Харманли
влияние оказват няколко групи източници на емисии:
Замърсяването на въздуха в община Харманли се дължи основно на източниците
на емисии от автотранспорта, горивните процеси в търговския, административния и
битов сектор с употребата на твърдо гориво през зимния сезон и селскостопанските
дейности. Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни
аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и финни прахови частици ФПЧ10.
За запрашаемостта на града и замърсяването с фини прахови частици допринасят
и износените улични настилки, недостатъчната ефективност от прилаганите комунални
дейности (уличната мрежа на гр. Харманли се мие частично; техниката за метене и
оросяване на улиците е стара и амортизирана) и силният недостиг на средства за развитие
на модерно и ефективно комунално стопанство.
На територията на община Харманли липсват големи промишлени предприятия,
замърсители на околната среда.
Води
Опазването чистотата на водите е първостепенна задача на обществото, която
осигурява здравословното съществуване на човешките индивиди.

Състоянието на повърхностните и подземни води в обшина Харманли е в
зависимост от състоянието на развитите отрасли на промишлеността, селското
стопанство, нивото на развитие на инфраструктурата и технологиите на пречистване.
Повърхностни води
Водните ресурси на община Харманли се формират главно за сметка на оттока на
р.Марица и нейните притоци – Харманлийска и Бисерска река. Този отток на посочените
реки е неравномерен и зависи от сезона. Средно годишното количество на валежите за
общината е между 580мм. (при средно за страната 650мм.).
С най-голямо позитивно значение за общината е р.Марица, която я пресича в
посока северозапад-югоизток и я разполовява на две приблизително равни части. Водите
й се използват за напояване, но в определени периоди има значими отклонения в
минерализацията на водите (повишено количество нитрати и манган). Средният годишен
отток на р.Марица при община Харманли е 100 м³/сек., дължината и в рамките на
територията на общината е около 30 км. Основните й притоци са с ограничени водосбори
и водни количества.
На територията на община Харманли река Харманлийска е основният десен
приток на река Марица. Тя е с дължина 91,9 км., като 1/3 от дължината й (долното
течение) е в границите на общината. Средният годишен отток при Харманли е 6,48
м³/сек. В долното си течение, реката не се използва за напояване тъй като след с.Брягово,
община Хасково тя навлиза в живописен пролом, който се определя като интересен
курортно туристически потенциал за община Харманли.
Другият основен приток на р.Марица е Бисерска река, която води началото си от
община Маджарово. Нейната дължина е 46,2 км. Средногодишният отток на реката при
устието е 0,41 м³/сек.
Хидрографската мрежа е сравнително слабо развита. Гъстотата на речната мрежа
е 0,5-0,6 km/km2.Модулът на повърхностния отток е 2-4 (l/s)km2, коефицента на
вариацията на годишния отток е 0,8-1,0, а отточния коефицент е 0,1-0,2. Модулът на
абсолютния минимален отток е под 0,1(l/s)/km2, а модулът на средносрочния минимален
отток е 0,1-0,2 (l/s)/km2.
Хидроложкият режим на реките в района се формира в условията на преходно
континентална климатична зона със средиземноморско влияние. Поради южното
изложение на площите и проникване на средиземноморски топъл и влажен въздух по р.
Марица, снеговете през зимата бързо се стопяват, а през летния период губят много вода
поради инфилтрация и изпарение.
Основната фаза в оттока на реките – периода на пълноводие започва през м.
декември и продължава до м. юни. Същия е слабоустойчив.Отчита се 70-80% от общия
обем на потока. А маловодието се наблюдава от м. юли до м. октомври. През периода на
маловодие се отчита 1% от общия обем на оттока. Малките реки и дерета в периода на
маловодието пресъхват. Продължителността на пресъхването е в рамките на 70-100 дни.

С цел осигуряване на необходимите водни ресурси за напояване и регулиране на
повърхностно течщите води на територията на община Харманли има изградена мрежа
от микроязовири, край всяко от населените места. От ноември до февруари се установява
есенно повишение на водното количество. Средногодишният отточен модул се изменя
от 7,219 l/s/km (месец февруари) до 3,13 l/s/km (месец септември).
Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се
осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ),
подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”.
Динамиката в изменението на качеството на водите се характеризира основно с
показателите разтворен кислород, биохимична потребност от кислород /БПК5/ и
перманганатна окисляемост, които отразяват присъствието на биоразградими
замърсители от органичен произход и тяхното превръщане. Съдържанието на биогенни
вещества се характеризира от концентрациите на различните форми свързан азот,
фосфати и общо желязо.
Един от определените критични участъци за река Марица е този за река
Харманлийска /Олу дере/ след град Харманли, поради факта, че град Харманли няма
градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Реката се оформя като
сборен колектор на непречистените битово-фекални и промишлени води от града, което
определя относително постоянния й дебит. Предвид географското и разположение на
река Харманлийска се предопределят възможности за пренос на замърсители от
източници извън региона на общината, тъй като в горния си участък поема водите на
река Хасковска след индустриалната част на град Хасково.
Река Харманлийска по цялото си течение до вливане в река Марица не може да
има необходимия капацитет за осъществяване на самопречистване и респективно се
явява значим замърсител на река Марица по долното и течение.
Наложително е по–бързо изграждане и пускане в действие на пречиствателната
станция за отпадъчни води за град Харманли.
В публикувания през март, 2010 г. План за управление на речните басейни (ПУРБ)
в Източнобеломорски район за водните тела се подготвени конкретни програми от
мерки, чрез реализацията на които трябва да се постигне добро състояние на водите.
Територията на община Харманли попада в Източно беломорската водосборна
област. Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от
повърхностните води, които се генерират на територията й главно от валежи и
количеството води, влизащи в общината чрез реките.
Част от язовирите в Източно беломорския регион /ИБР/ и в частност в басейна на
р. Марица, са отнесени в категория „реки”, а друга част от тях – в категория „езера”.
Типология категория “РЕКА”

№ Тип Име на типа Водосбор
1 R3 Планински реки - р.Харманлийска до яз.Тракиец
2 R5 Полупланнски реки- р.Харманлийска след яз.Тракиец
3 R12 Големи равнинни реки са р. Марица
4 R14 Субсредиземноморски реки (пресъхващи) са Всички притоци: - на
р.Марица, след р.Харманлийска
Типология на водните тела от категория „ЕЗЕРО”
Всяко езеро (язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло.
На територията на общината е определен един тип самостоятелно водно тяло от
категорията Малки и средни равнинни язовири в ЕР 7 съгласно ПУРБ.
На територията на общината са изградени и се използват над 478 микроязовири и
водоеми, като част от тях са включени в обхвата на напоителните системи: “СакарИзворово” и “Бисер” .
От мрежата на микроязовирите могат да бъдат откроени следните по-големи:
“Голямата река” и “Кунжелева нива” на територията на с.Овчарово;
“Кифапя” и “Голям Турлук” на територията на с.Орешец;
“Кюмюрлука” – гр. Харманли, който освен за напояване се използва за риболов и
база за отдих и др.
„Доситеево” – с.Доситеево
Комисия от представители на Дирекция “Гражданска защита” – Област Хасково,
РИОСВ, Напоителни системи – АД извършват периодични проверки на техническото
състояние на язовирите в общината.
В община Харманли за управление на този вид съоражения съществува недостиг
на квалифицирани специалисти и технически ресурси за управление на този вид
съоражения.
За неотдадените под наем общински язовири, община Харманли е необходимо да
предприеме изготвяне на план - програма за поддържане и ремонт на съораженията
общинска собственост, представляващи опасност от бедствия и кандидатстване за
финасиране на средства за поддържането им.
Състояние на повърхностните води.

По данни на Басейнова дирекция, при оценката на екологичното състояние на
водните тела е използвана класификационна система, включваща биологични и
физикохимични елементи за качество.
От провеждания мониторинг на биологичните елементи са налични само данни за
дънни безгръбначни (за реки), които се оценяват по т.нар. Ирландски биотичен индекс
(БИ).
Отбелязва се тенденция за подобрение на състоянието през 2010 г. в сравнение с
2009 г., което основно се дължи на игнорирането на оценката за хидроморфологичните
елементи за качество при общата оценка на екологичното състояние. Разработената
класификационна система въвежда по-строги норми за основните физикохимични
показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот, БПК.
Тя е особено чувствителна към замърсяването с фосфати и общ фосфор, което
налага прецизиране на методите за анализ на тези показатели. Процентът на водните
тела, при които оценката по биологични и физикохимични елементи се различава
значително /2 и повече единици/ е 22%, което налага допълнително тестване и
прецизиране на границите за отделните елементи за качество във въведената
класификационна система.
Участъци с лошо състояние на водните тела:
Басейн на р.Марица:
- Река Харманлийска и притоци до устие – отпадъчни води от гр.Хасково и други
населени места. Периодично замърсяване с тежки метали (олово) от гр.Хасково.
- Река Марица от гр.Димитровград до граница – отпадъчни води от по- големите
населени места (Димитровград, Симеоновград, Харманли и др.) и НЕОХИМДимитровград. Установяват се единични случаи на наднормени концентрации на тежки
метали (олово) след вливане на р.Харманлийска.
Състояние и качество на питейните води
Качеството на питейните води се обуславя от природни и антропогенни фактори.
От антропогенните фактори основен фактор, оказващ влияние върху качеството и
вкусовите характеристики на питейната вода е състоянието на водопреносната мрежа.
Това влияние се формира най-вече от качеството на материала, от който са изработени
тръбите и от създаване на рискове за постъпване на замърсители от обкръжаващата
тръбите среда при намалено налягане или спиране на водата при наличие на течове.
Водопроводната мрежа на община Харманли е от етернитови тръби, които са
стари и износени. Те често аварират, което нарушава водоснабдяването и влошава
качеството на питейната вода, тъй като изисква допълнително обеззаразяване с хлор-газ.

Качеството на питейните води се следи както от ВиК – Хасково, така и от РЗИ –
Хасково. Питейните води се изследват в селищата на общината по физикохимични и
микробиологични показатели.
Резултати от контрола на питейните води по физико - химични показатели в
община Харманли от направени еднократни изследвания от лабораторията към РЗИХасково показват наднормено съдържание на манган и нитрати, но като цяло водата във
водопроводната мрежа се ползва за питейно водоснабдяване с разрешение на
Министерство на здравеопазването.
Най - значителен замърсител на повърхностните водни обекти в региона на
община Харманли са канализационните системи на населените места.
Замърсявания с отпадъчни води от промишлен сектор
В териториалния обхват на РИОСВ - Хасково в поречие Марица има обекти с
издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти с
идндивидуални емисионни ограничения.
В съответствие с поставените условия в разрешителните за заустване,
операторите провеждат собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води,
предоставят резултатите от количествения и качествен мониторинг и изготвят програми
с мерки за намаляване на замърсяването. Предприети са и реализирани действия за
снижаване на внасяния във водоприемниците товар.
Обектите, изпускащи отпадъчни води са от компетенцията и се контролират от
РИОСВ Хасково.
При извършена текуща проверка от РИОСВ Хасково и пробовземане от
маслодобивна фабрика “Голд ойл”ООД, гр.Харманли е установено, че фирмата зауства
отпадъчни води в Малкочко дере – II категория в нарушение на индивидуалните
емисионни ограничения /ИЕО/ в разрешителното за заустване. За нарушението е
съставен акт.
При текущ контрол в края на месец септември 2010 г от РИОСВ Хасково са
проверени и винарските изби на “Тера Тангра”ООД, гр.Харманли,“Телиш”АД,
с.Коларово и ВИ”Малката звезда”ООД. За констатирани нарушения неспазване на ИЕО
в разрешителното за заустване, се съставят актове.
Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното
въздействие в района.
Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от
населените места и особено недостатъчно пречистените битово – фекални води на гр.
Харманли.
Подземни води

Друг източник на водно-ресурсният потенциал са подземните води, като те са
акумулирани в речната тераса на р.Марица. Тяхното основно ползване е за нуждите на
питейното и битовото водоснабдяване. Общото количество вода за питейни нужди, което
се черпи главно чрез кладенци е над 170 л/сек., това е едно значимо количество което е
благоприятен фактор за задоволяване нуждите от питейна вода на населението и
икономиката.
Наличието на значителни запаси от водни ресурси не се използва ефективно
поради слабо изградената и остаряла поливна инфраструктура.
Подземните води в района се обуславят от орохидрографските условия, геологолитоложкия строеж, антропогенното въздействие и хидрогеологията на разглежданата
територия. Същите се акумулират от алувиалните наслаги на река Марица и река
Харманлйска в долното и течение, предствени от алтерниращи помежду си пясъци,
глинести пясъци, чакъли, глини и песъчливи глини.
Водоносните хоризонти не винаги са ясно определени, което създава
предпоставки за осъществяване на пряка хидравлична връзка между подземните и
повърхностните води. Създават се условия за проникване на замърсявания от откритите
водни течения в подземните акватории. Предвид на това, че част от подземните
резервоари на вода се използват за водоснабдяване и напояване тези замърсявания могат
да имат опасен, дълготраен характер.
Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води
в тези области включва 21 хидрогеоложки пунктa
За община Харманли е един брой - BG3G0000aQhMP054 - Кладенец, гр.
Харманли, общ. Харманли (Контролен+Оперативен мониторинг)
Оперативен мониторинг се извършва всяка година, а контролен мониторинг само
една година в рамките на един план за управление на речен басейн, който е шест
годишен.
Средните стойности за химическия състав на подземните води
Пункт
№
1
БДС:

НСО3
мг/л
7,473
242,2
не се
6,5-8,5
нормира
рН

SO4
мг/л
119,0

NO3
мг/л
10,19

250

50

NO2
мг/л
0,0554
не се
допуска

NH4+
мг/л
0,4888
не се
допуска

PO4
мг/л
0,4636

Fe
мг/л
0,3107

0,50

0,20

Посочените данни показват, че в района на град Харманли се наблюдава
повишено съдържание на нитрити, амоняк и желязо. Стойностите на фосфатите са на
границата на допустимата норма. По данни на Националния екомониторинг на
Долномаришки хидрогеоложки район за пункт град Харманли системно се регистрират
наднормени концентрации на амониеви и нитратни йони. Регистрирани са и високи

стойности на фосфати 2,4 пъти над ПДК, нитрати – 1,5 пъти над ПДК и манган от 1,5 до
8 пъти над ПДК.
Състоянието на водните ресурси на територията на общината рефлектира върху
проблема за осигуряване на чиста питейна вода за населението в региона.
С най-силно изразено антропогенно въздействие за територията на Община
Харманли е района на общинския център с прилежащите терени на индустриалната част.
Дебелината на кватернерните отложения достига 30,0-40,0 м. Подземните води се
установяват на дълбочина 1,5-2,0 м., като постепенно в южна посока достигат дълбочини
3,5-4,5 м. През различните сезони, нивата на подземните води за района се колебаят
около 1,0 м. и са в пряка хидравлична зависимост от хидрометеорологичния фактор.
Основното подхранване на подземните води се осъществява от инфилтрация на
повърхностния отток на реките и деретата. Относително висок дял в подхранването на
подземния филтрационен поток заема инфилтрацията от атмосферни валежи.
Определянето на тези процеси имат съществено значение за обособяване на хидроекологичния риск от замърсяване на подземните води с ингредиенти, идващи от
индустриалните предприятия на град Харманли.
Хидрогеоложките условия на община Харманли са благоприятни за процесите на
натрупване на нитрати в подземните води. Относително високите водни нива на
подземните води скъсяват пътя на вертикалната филтрация от валежи. Паднали върху
обработваемите площи, валежите създават условия за миграция на неусвоените от
растенията нитрати, чрез низходяща инфилтрация към водоносните пластове. Тенденция
за увеличаване на количеството на нитратите през последните десетилетия се наблюдава
и за повърхностните води. Много от водовземните съоръжения се изграждат върху
алувиално-пролувиалните отложения на речните тераси, в които подземните води са в
пряка хидравлична връзка с речния отток. По този начин нитратите достигат и до
питейните води, въпреки че санитарно-охранителните зони са изпълнени.
От наблюденията за по-дълъг период от време, могат да бъдат направени следните
изв
Твърдостта на водата, обусловена от съдържанието на калциеви и магнезиеви
соли в нея, е различна за отделните райони, като за Харманли и Общината е твърда до
много твърда.
Окисляемостта на водата е свързана с общото съдържание на органични вещества
в нея и се измерва с количеството кислород в mg/l, необходимо за окисляване на
органичните, както и на лесно окисляващите се неорганични замърсители (Н2S, сулфиди
и колоиди на желязото.) За район Харманли окисляемостта е значително по-ниска от
максимално допустимата от стандарта – 2,6 mg/l O2.
Мониторинговите изследвания за района на Общината, показват периодични
отклонения по показатели нитрати и манган и инцидентно коли-титър.

Като цяло водата на град Харманли при изправна водопроводна мрежа има
проблеми и не винаги отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели.
На настоящия етап няма организиран мониторинг по отношение съдържанието на
пестициди във водите. Сравнително малко е наличната информация за съдържание на
пестициди в повърхностните и подземни води, а проблемът е изключително важен
поради способността на редица пестициди да персистират с години в околната среда.
Мониторинг на подземни води на Регионално депо за отпадъци – град Харманли.
На територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, град Харманли се
извършва собствен мониторинг на подземни води.
Резултатите от направените мониторингови изследвания както и оценка на
съответствието съгласно нормите показват отклонения между резултатите на
изпитването и допуска по КР. Причините за отклоненията и несъответствията от
мониторинга на подпочвените води в пиезометрите се дължат на факта, че има находища
на желязна руда, което води до увеличение на желязо, манган и др. тежки метали, в
подпочвените води.
Воден баланс
Данните за водопотреблението на територията на Община Харманли не са
достатъчни, за да се изчисли доколко водният баланс е насочен към ефективно
използване на водните ресурси. Липсват данни за водопотреблението за промишлени
нужди, за селското стопанство – напояване и животновъдство и т.н. В бъдеще това е една
задача която следва да намери своето решение.
На територията на община Харманли съществува минерален извор с 2 чешми.
Минералните води са изключително ценен природен ресурс и е необходимо да се
предприемат спешни мерки за изясняване на количествените и качествени показатели на
водата от тези извори. Дебита на количеството вода от минералния извор е постоянен и
се използва само от гражданите.
•

•
•
•

СИЛНИ СТРАНИ
Община Харманли има
организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на територията на
цялата Община.
На територията на общината е
изградено регионално депо за
битови отпадъци.
Сравнително добра осигуреност с
техника и съдове
Липсват нерегламентирани
сметища в населените места на
Общината

•

•
•

СЛАБИ СТРАНИ
Необходимо е разширение на
депото за битови отпадъци
(изпълнение на проекта в пълен
обем)
Част от съдовете за
сметосъбиране са амортизирани
Общината няма необходимия
административен капацитет, но
има воля за провеждане на
националната и европейска
политика в областта на

•

•

•

Територията на Община
Харманли има богато биологично
разнообразие от национално и
общоевропейско значение;
В по-голямата си част
биологичното разнообразие е
изучено и са определени целите
по неговото опазване и
обогатяване
Наличие на хидрогеоложки пункт
за мониторинг на химичното
състояние на подземните води в
Община Харманли.

•

•

•

•

•

ВЪЗМОЖНОСТИ
Достъп на Общината до средства
от оперативните програми за
инвестиции в областта на
екологията

•

съхранение и възстановяване на
биологичното богатство;
Недостатъчна е информираността
на гражданите по отношение на
видовото разнообразие,
значението, целите и начините за
опазване на видовете и
местообитанията.
Инвеститорите не са запознати
достатъчно или подценяват
изискванията на
законодателството в областта на
опазване на биологичното
разнообразие;
Не достатъчно се използват
богатите природни дадености на
общината за развитие на
екотуризъм и други форми на
провокиране у гражданите найвече.
На територията на община
Харманли няма разположени
пунктове за контрол на
качеството на атмосферния
въздух
ЗАПЛАХИ
Зависимост от външно
финансиране при решаването на
проблемите от екологично
естество

1.7. Административен капацитет на община Харманли
Общият брой на служителите в Общинска администрация Харманли е 97 души в
това число кмет на общината и двама зам.кмета. По категории разпределението на
персонала е както следва:
•

Ръководен персонал – 38 души;

•

Аналитични специалисти – 39 души;

•

Приложни специалисти – 14 души;

•

Технически и помощен персонал – 5 души.

В останалите 24 населени места има избрани 6 кмета и назначени 18 кметски
наместници.

Общинската администрация е разделена в две основни направления – “Обща
администрация” и “Специализирана администрация” плюс направление "Други
дейност“.
В “Обща администрация” са структурирана една дирекция с три отдела:
•

Дирекция “Административно – правно обслужване и Финансово - стопански
дейности”

•

Отдел „Финансово - стопанска дейност”

•

Отдел „Правно нормативни дейности“

•

Отдел „Адмнистративно и информационно обслужване“
“Специализирана администрация” се състои от:

•

Дирекция "Развитие, териториално устройство и строителство" с два отдела:

•

Отдел "Териториално устройство и строителство"

•

Отдел „Икономика и Общинска собственост“

•

Отдел „Стратегическо управление и проекти“

•

Дирекция „Хуманитарни дейности"

•

Дирекция „Местни данъци и такси“

В структурата на общината влизат и „Други дейности на здравеопазването", както
и обслужващия персонал, обособен като звено "Други дейности по икономиката“
Общинска администрация Харманлиработи в собствена сграда с 45 кабинета, в
които са обособени 113 самостоятелни работни места. Служителите на администрацията
разполагат с необходимото офис оборудване, в т.ч. 7 копирни машини, 19 принтера, 5
скенера , 25 телефонни линии.

SWOT - анализ
Най-агрегирано силните страни и слабостите, благоприятните възможности и
заплахите за развитие на общината могат да бъдат обобщени в Swot-анализ, като в
силните страни се изброяват най-важните разполагаеми ресурси, умения, достижения
или други предимства, които има завоювани общината, а в слабите - се излагат
обективните и субективните ограничения (недостиг на ресурси, умения, способности и

др.), които възпрепятстват прогресивното развитие на общината до сега и ако не се
отстранят могат да повлияят отрицателно и върху бъдещото й развитие.
Въможностите са съвкупност от систематизирани бъдещи благоприятни
елементи на външната и вътрешната среда, които ще влияят положително върху
бъдещото социално-икономическо развитие на общината, а заплахите са онези
неблагоприятни елементи на вътрешната и на външната среда, които могат да ограничат,
а в някои случаи и да спрат бъдещото развитие на цели отделни сектори от социалноикономическото развитие на общината.
СИЛНИ СТРАНИ
1.Добро транспортно-географско

СЛАБИ СТРАНИ
1.Силна концентрация на населението в

положение, осигуряващо условия за

общинския център гр. Харманли и все

сътрудничество със съседните

още непреодоляна тенденция към

териториални общности.

обезлюдяване на периферията

2. През Общината преминават важни

2. Проблемно демографско изменение,

транспортни коридори, свързващи

изразяващо се с намаляващи

Европа с Близкия Изток.

възможности за естествено

3. Общината се намира в сравнително

възпроизводство, голяма миграция и

слабо сеизмичен район и благоприятни

застаряване и намаляване на

за строителство територии.

населението, в т.ч. и в трудоспособна

4. Наличие на поземлени ресурси с

възраст.

високи агробиологични качества.

3. Развитие на негативни процеси в

5. Високо биологично разнообразие в

пазара на труда, изразяващи се в:

общинската територия.

нарастване равнището на безработицата

6. Опит и традиции в селското

и намаляване на заетите; слабо

стопанство и висок дял на водни и

нарастване на жизненото равнище на

горски територии.

населението.

7. Развита транспортно-комуникационна

4. Забавяне на растежа и обновяването

инфраструктура, осигуряваща условия за

на предприятията в нефинансовия

връзки между отделните общини на

сектор.

областта и със съседните области.

5. Липса на достатъчно техника и

8. Запазено ниво в инвестициите и ръст

финансови средства за обработване в

на продукцията в преработващата

селското стопанство.

промишленост, селското стопанство и

6. Лошо състояние на голяма част от

др. сектори.

хидромелиоративните съоръжения.

9. Харманли е сред предпочитаните

7. Неефективно производство, нарушена

общини за икономическа дейност в

връзка между наука, производство и

Хасковска област

пазар.

10. Относително богато наличие на

8. Ниско ниво на организираност на

значими културни, исторически и

производителите, липса на действени

археологични паметници и непроучени

организационни структури на местно

ресурси (напр. минерални води).

ниво.

11. Добре развита социална

9. Неразвита леглова база в туризма.

инфраструктура, съобразена с

10. Липса на комплексен продукт за

обслужваното население и населените

туристическата дестинация „Харманли“.

места.

11. Липса на информационно

12. Наличие на достъп до интернет и

обслужване на сектор туризъм.

други комуникационни възможности във

12. Част от културните и исторически

всички селища на общината.

ценности са в лошо състояние.

13. Има частична проектна готовност за

13. Съществува ясно изразена

решение на проблемите с водопровода и

неравномерна териториална дислокация

канализацията на общината.

на учебните заведения в Общината.
14. Ограничен брой спортни обекти и
съоръжения.
15. Недостатъчно използване на
природните дадености за производство
на ел.енергия.
16. Проблеми в развитието на ВиК
сектора, изразяващи се в: недобра
канализационна мрежа; високи загуби
при преноса на питейна вода.
17. Недостиг от финансов ресурс за
поддържане на техническата
инфраструктура.

ВЪЗМОЖНОСТИ
1.По-широко използване на

ЗАПЛАХИ
1.Подценяване на възможностите за

възможностите на европейските фондове

работа по проекти, финансирани по

(чрез добре обосновани и подготвени

оперативни програми, съфинансирани

проекти) за подобряване на жизнената

със средства на ЕС.

среда и качеството на човешкия капитал,

2. Задълбочаване на неорганизираността

административния капацитет на

на производителите, което да доведе до

публичните институции,

загуби на пазар и нереализация на

конкурентоспособността и

продукция.

интелигентността на икономиката чрез

3. Недостатъчни инвестиции в културно-

развитие на предприемачеството,

историческото наследство и туризма.

използващо най-новите постижения на

4. Слаба активност на НПО и бизнеса за

науката.

месно развитие.

2. Повишаване инвестиционния интерес

5. Заплаха от продължаващо увеличение

и разкриване на нови предприятия.

на вътрешно-общностните различия,

3. Развитие на екологичен, културен и

особено между гр. Харманли и селата на

селски туризъм.

общината.

4. Преструктуриране на икономиката в
селата към неземеделски дейности и
усвояване на пустеещите земи.
5. Увеличение на поливните площи.
6. Възможности за използване формите
на публично-частното партньорство.
7. Привличане на инвестиции за развитие
на МСП и внедряване на екологични
нови производства.
8. Въвеждане на нови технологии в
селското стопанство и промишлеността,
обвързване с производството, създаване
и развитие на клъстър на
селскостопанските производители в
общината.
9. Развитие на интензивното земеделие.
10. Развитие на биологичното
производство
11. Проектиране и разширяване на
индустриалната зона със съпътстващата
инфраструктура.

12. Развитие на производството на билки
и гъби.
13. Създаване на интернет базирана
система за набиране на информация за
ресурсите и предлаганите продукти и
услуги в областта на екотуризма.
14. Създаване на регионални
екотуристически продукти и тематични
маршрути.
15. Разширяване привличането на
туристи чрез представяне на бита,
фолклора, празниците и обичаите в
селата от общината.
16. Повишаване енергийната
ефективност в Общината.
17. По-пълноценно използване на
природните ресурси за производство на
енергия – изграждане на производство на
пелети и чипс; поставяне на соларни
панели на сградите, общинска
собственост.

2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
2.1. Мисия и визия за развитие
Мисия
Стратегическата част на Плана е разработена на базата на извършения анализ, като
процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във
времето. При разработването на стратегическата част в Плана за развитие на община
Харманли са използвани метода на еквивалентността и метода на конверсията и са
планирани интервенции, както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и
за развитие на потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са
фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е
отчетена близостта на община Харманли до областния център Хасково и възможностите
за трансгранично сътрудничество с общини в Република Гърция и Република Турция.
МИСИЯ:
Устойчив растеж и европейско развитие на община Харманли
Визия за развитие
Визията за развитие на община Харманли акцентира върху два основни аспекта:
повишаване качеството на живот и подобряване на условията за икономическо развитие.
Нейното формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за
регионално развитие на област Хасково и отчита насоките в националните стратегически
документи за периода 2014-2020. Визията за развитие на общината се формулира като:
ВИЗИЯ:
Постигане на мисията чрез балансирано пространствено развитие, инвестиции в
публична и социална инфраструктура, стимулиране на икономическия потенциал
и защита на природното и културното наследство

2.2. Приоритети, цели, мерки и проекти

За постигането на визията за развитие на община Харманли на база на социалноикономическия анализ и секторните SWOT анализи е идентифицирана следната
стратегическа цел:
Създаване на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната
икономика и средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на
заетостта, доходите, образователното равнище, здравния статус и духовния растеж
на населението
При извеждането на стратегическата цел и приоритети в областната стратегия е
приложен принципа на необходимостта и приемствеността – базират са на текущия
анализ на състоянието и на стратегическата цел за текущия период. Всеки един
приоритет съответства на целта, изведена в резултат от анализа на необходимостта и
специфичните потребности на общината. Определени по тази логика стратегическа цел
и приоритетите на община Харманли за периода 2014 – 2020 година:
•

Интелигентен растеж и икономическо развитие.

•

Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия
капитал.

•

Техническа и инженерна инфраструктура.

•

Екологично развитие.

•

Укрепване

на

административния

капацитет

и

развитие

на

нови

професионални умения.
Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретни специфични цели, като
заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на целите, доколкото
съдържанието им има взаимно допълващ се характер. По-долу е представена и
структурата на целите, мерките и проектите, чрез които ще се реализират
стратегическите приоритети на община Харманли.
ПРИОРИТЕТ №1
ИНТЕЛИГЕНЕН РАСТЕЖ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
Планираните интервенции в приоритета са насочени в развитието на
диверсифицирана и устойчива местна икономика, чрез реализиране на потенциала и
ресурсите на общината за икономическо развитие. Предвижда се насърчаване
възникването и развитието на бизнес на съвременно технологично ниво, развитието на

туристическия отрасъл, като алтернативен стопански сектор и пазарно ориентирано
селско и горско стопанство.
Особен акцент при определянето на мерките са постигане на икономическа
конкурентоспособност е поставен във възможността да се търси цялостно повишаване
качеството на бизнес средата, чрез повишаване на характеристиките благоприятстващи
развитието на бизнес инициативи и привличане на инвеститори. В това отношение
особено място заема стимулиране развитието на селското стопанство като традиционен
отрасъл в областта, от една страна, и осигуряване на техническа и инженерна
инфраструктура за реализиране на бизнес от друга.
Привличането на външни инвеститори ще се осъществява предимно чрез
развиване на индустриалната зона, поради което изисква развитието на капацитет на
общинско ниво за промоция и целенасоченото привличане на външен бизнес в общината,
базирана на местните ресурси. Акцентът е върху привличането на бизнес на съвременно
технологично ниво и внедряване на технологии в местните компании, като важен фактор
за

конкурентоспособността

на

общинската

икономика

и

задържане

на

високообразованото местно население.
Не са пропуснати изведените в приоритет в европейската стратегия ЕВРОПА 2020
и Национални стратегически документи Мерки за насърчаване на клъстеризацията и
бизнес мрежите. Както бе отбелязано в анализа към настоящият момент те нямат масов
характер и ефектите от тях са спорадични, но наличието им като добри практики може
да бъде основа за интензивен растеж през периода 2014 – 2020 година.
Отчетени са ограничените възможности на Община Харманли пряко да участва в
местната икономика, като усилията са насочени към подкрепа за бизнеса чрез
изграждане на сътрудничество с предприемачите при усвояването на финансови
средства от фондовете на ЕС, съвместни маркетингови инициативи за разширяване на
бизнес контактите и развитие на публично- частни партньорства. Важен инструмент за
подобряването на конкурентоспособността, както на ниво отделна компания, така и на
ниво общинска икономика е активното сътрудничество и кооперирането със съседните
общини и реализация на проекти с регионално значение. Важен аспект на кооперирането
е развитието на трансгранично сътрудничество и бизнес връзките с предприемачи от
Република Гърция и Република Турция.
Развитието на сектора селско и горско стопанство е от стратегическо значение,
както за диверсификация на икономиката на общината, така и при осигуряването на
стабилност на пазара на труда и суровинна база за развитие на преработвателната

промишленост в общината. Основните насоки, към които ще се насочат усилията в
рамките на новия период 2014-2020 година се базират на възстановяване и развитие на
селскостопански производствен потенциал: оползотворяване на всички природни
ресурси, разнообразяване на отглежданите култури, стимулиране развитието на
фуражни и технически култури. Така ще се създаде добра основа за развитие на
животновъдството.
Развитие на горския фонд, чрез развитие на видове, подходящи за добив на
биомаса ще допринесат за развиване на стабилност в осигуряването на подходяща и
качествена суровина за сектора дърводобив и дървообработване. Развитието на селското
и горското стопанство като суровинна база за преработвателната промишленост ще
допринесе до повишаване на икономическата активност и привличането на инвестиции
в общината.
Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата цел
са Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и
общински бюджети. Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от
страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на устойчив растеж
базиран на реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на общината.
Тук е мястото да се отбележи, че в рамките на анализа бяха идентифицирани
възможности за обособяване и целенасочено развитие и друг икономически сектор в
икономиката на Общината. Мястото на този обособен сектор е обект на стратегически
интерес за реализиране на потенциала и намира място в Общинския план за развитие на
Община Харманли. С висок потенциал за икономически растеж е туризмът. Следва да се
отбележи, че туризмът не е представен със сериозен генериран доход в рамките на
общината през периода на анализа и през изминалия планов период 2007 – 2013 година.
Същевременно на лице са няколко фактора от стратегическо значение произтичащи
както от външни условия, така и от наличието на вътрешен ресурсен потенциал от
нефинансов характер, които дават основание да се заключи, че през следващия период
туризмът може да се окаже сектор с висок потенциал за генериране на икономическа
активност, доходи за населението и заетост. Фактори са обобщени по следния начин:
Наличие на голям брой утвърдени туристически дестинации в района на Областта;
Туризмът се явява стратегически икономически отрасъл за съседни на Хасково области.
В областната стратегия за развитие е отделено специално място на туризма. Това създава
възможност община Харманли да се възползва от съвместните маркетингови
мероприятия, като развие туристически продукти на местна почва и ги включи в

регионалните

туристически

продукти

на

областта;

Наличие

на

транспортна

инфраструктура, в т.ч. и новоизграждащата се магистрала Марица, в съчетание с
големият туристопоток насочен към околните общини, който неизбежно минава през
територията на Община Харманли. Това създава възможности за интензивно развитие на
туристически обекти, тъй като практиката в световен мащаб показва че мерките за
„отклоняване на туристи” дават значително по-високи резултати от тези за
първоначалното им привличане. Следва да се има предвид, че от подобни мерки няма да
пострада икономиката на съседните общини, тъй като характера на туристическите
услуги, които могат да бъдат предложени в рамките на общината са продуктово различни
и ще имат характер на диверсификация на туристическия продукт, а не на негов
заместител. Така на практика Община Харманли може да се възползва от съществуващия
туристически поток, като същевременно разнообрази и подобри структурата и
съдържанието на туристическия продукт с който се е наложил в региона; В рамките на
общината съществуват редица културно-исторически и природни забележителности,
които са с висок туристически потенциал. Отделни обекти са посочени конкретно в
социално-икономическия анализ на ОПР. Създадената през последните години практика
за спортен туризъм и др. само допълват възможностите за пазарна идентификация на
Общината в сектора туризъм и потенциала за налагане на специфични туристически
продукти. В резултат от тези съображения туризма е формулиран като стратегически
отрасъл в икономиката на Общината. Развитието на сектора туризъм е от особена
важност за община Харманли. За това допринасят качествата на природната среда,
обектите на историческото и културно наследство. Действията в посока развитие на
сектора се благоприятстват и от развитието на регионалния туризъм - през територията
на общината минава основния поток от туристи, който има пикове през зимата и лятото.
Значителният потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм стои
неоползотворен.

Независимо от възможностите в тази насока, на лице са редица

слабости, с които следва да се справи общината в следващият период на планиране.
Такива са необходимостта от изграждане и подобряване на техническата и
съпътстващата инфраструктура за оказване на туристическата услуга, липсата на
качествена диверсификация на туристическият продукт за общината като цяло и много
други.
Мерките и дейностите, като стратегически икономически отрасъл в община Харманли
са:

Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността
и селското стопанство
Мярка 1.1.: Създаване на условия за стимулиране на МСП
1.1.1.Анализ на потребностите и подкрепа на бизнеса от страна на общината
1.1.2.Регулярни срещи с бизнеса и информиране за възможностите от съответни проекти
1.1.3.Информация за възможностите за финансиране по европейски програми от фондове
на ЕС от уеб-страницата на общината
1.1.4. Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво:
- местни данъци и такси;
- поддържане на база данни за свободни общински терени;
- организиране на офис на предприемача в Центъра за общински услуги и информация
за подпомагане издаването на разрешителни или лицензи при навлизане на нов бизнес;
- консултации и правна помощ;
- обучения и др.
Мярка 1.2.: Създаване на регионални клъстери и мрежи
1.2.1. Иницииране, разработване и реализиране на проект за създаване и развитие на
клъстер хранително-вкусова промишленост
1.2.2. Иницииране, разработване и реализиране на проект за посадъчни растения
Мярка 1.3.: Подкрепа за фирми-производители от общината
1.3.1. Подпомагане участието на производителите в регионални, национални и
международни изложения и панаири
1.3.2. Осигуряване на възможности за фирми-производители да разполагат със собствени
щандове и по-добри условия по време на Коледните базари в града
1.3.3. Организира на фестивал на виното
1.3.4. Развитие и утвърждаване на изложението, като предпочитано място за реклама и
представяне на нови продукти за български и чуждестранни фирми
1.3.5. Организиране на ежегодно търговско изложение за здравословни хранителни
продукти и посадъчни растения и др.
Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на
инвестиционния интерес към общината
Мярка 2.1.: Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на
пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие

2.1.1. Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални
инвеститори
2.1.2. Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори, организиране и участие в
бизнес форуми и срещи. Разработване на „бизнес профил на община Харманли”,
съдържащ подробна и актуална информация, насочена към потенциалните инвеститори
Мярка 2.2.: Подкрепа за развитие на бизнес и пазарна инфраструктура
2.2.1. Проучване на площадки за изграждане на новa производственa зонa
2.2.2. Изграждане/обновяване на прилежащите комуникации към съществуващи
производствени предприятия
2.2.3. Модернизиране на базата на Общински пазари в гр. Харманли
Мярка 2.3.: Подкрепа на ново технологично развитие
2.3.1. Разработване на общинска иновационна стратегия
2.3.2. Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфер на технологии
2.3.3. Иновации и технологии за стартиращи фирми и МСП
2.3.4. Иновации в енергийна ефективност и опазване на околната среда
Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на
селското стопанство
Мярка 3.1.: Развитие на земеделието и животновъдството
3.1.1. Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни фирми
3.1.2. Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания за
качество, пазарни конюнктури
3.1.3. Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционните проекти
3.1.4. Разширяване на ветеринарната помощ за общината
Мярка 3.2.: Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини)
3.2.1. Максимално оползотворяване на възможностите на фондовете на ЕС
3.2.2. Привличане на инвеститори за развитие на земеделието
3.2.3. Съдействие за комасация на необходимата земя
Мярка 3.3.: Оптимизиране на поливното земеделие
3.3.1. Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения
за напояване

3.3.2. Иницииране на публичен проект за обновяване и разширяване на напоителните
полета и съоръжения
3.3.3. Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на
напояването (информационно-съветстваща система)
3.3.4. Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие
Мярка 3.4.: Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи горски
масиви
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките
ресурси в аграрния сектор
Мярка 4.1.: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на
научното обслужване в аграрния сектор
Мярка 4.2.:Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на
производители (овощари, пчелари, животновъди, зърнопроизводители)
4.2.1. Преустройство и модернизация на пчелините по изискванията на ЕС
4.2.2. Модернизация на говедовъдството и развитие на биволовъдство
4.2.3. Подкрепа на млади фермери
Специфична цел 5: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селата
Мярка 5.1.: Привличане на инвеститори в предприятия за преработка на плодове и
зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране)
Мярка 5.2.: Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия
Подпомагане на частните инициативи в областта на туризма

ПРИОРИТЕТ №2
ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНА КОХЕЗИЯ, ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ.
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
Мярка 1.1.: Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите
работна сила и предлаганите специалисти
1.1.1. Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по заетостта,
регламентирана в Националния план за действие по заетостта

1.1.2. Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с цел максималното им
обхващане и насърчаване за използване на предлаганите от ДБТ услуги по заетостта,
съобразно ситуацията на пазара на труда
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието
Мярка 2.1.: Модернизиране на сградния фонд и оборудването на училищата
Мярка 2.2.: Увеличаване дела на информационните и комуникационните технологии в
училищата
Следва да се уточни, че осигуряване на качествено здравеопазване е обект на
концепцията за здравна рамка на Министерство на Здравеопазването в рамките на която
Общината има спомагателни функции. Поради важността на сектора за развитието на
територията и в частност за самото население на Община Харманли, обаче, тук
здравеопазването е изведено като самостоятелна мярка. Общинската администрация на
практика може да осъществи координационни действия и да подпомогне осигуряването
на качествено здравеопазване за населението не само чрез директни инвестиции.
Органите на местната власт се явяват своеобразен посредник във взаимоотношенията на
заинтересованите и засегнати лица на местно равнище и представителите на държавната
власт и националните институции.
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях
3.1.Развитие на здравната система
3.1.1. Участие в международни проекти и здравни мрежи
3.1.2.Създаване на условия за привличане на медицински специалисти в Общината.
Подобряване на координацията между лечебните заведения
3.1.3. Обновяване на сградния фонд на здравната система и болницата
3.2. Провеждане на общинска политика за намаляване броя на здравно-неосигурените
лица
Мерките са ориентирани към развитие на специфична част от инфраструктурата
в общината, насочена към подобряване качеството на духовния живот и развитие на
възможностите за културно израстване. Следва да се отбележи, че включените в нея

дейности и конкретни проекти могат да намерят израз и в реализиране на техния
икономически потенциал, особено чрез развитието на туризма.
Развитието на възможностите за отдих и спорт са неразривно свързани с условията за
намаляване на миграцията и създаване на възможности за специфична икономическа
активност в Общината. Предвидените дейности, представляващи конкретни области на
интервенция в рамките на тази цел са:
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 4.1.: Развитие на културата, опазването и експонирането на културноисторическото наследство
4.1.1. Инвестиции за обновяване на културните институции, в т.ч. читалищата и
религиозни храмове
4.1.2. Опазване, експониране, социализиране и популяризиране на културноисторическото наследство
4.1.3. Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата, обвързване с
културен туризъм
Мярка 4.2.: Развитие на спорта и местата за отдих
Мярка 4.3.: Развитие на младежките дейности
Подобряване качеството на социалните услуги е от съществено значение като се вземат
предвид съществуващите негативни социални и демографски тенденции в Общината.
Независимо от перспективата тези тенденции да затихват, техните последици трябва
възможно най-бързо да бъдат елиминирани или негативните им социално- икономически
и чисто-човешки измерения да бъдат овладяни и систематизирани. В хода на тази
логическа линия социалните услуги се явяват не само съществен показател за качеството
на живот в общината, но и стратегически елемент от структурата на приоритета свързан
с развитие качеството на живот на населението в Общината като цяло.Предвидените
дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките на
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи
Мярка 5.1.: Развитие на социалните услуги
5.1.1. Ремонт и модернизация на средите и условията в социалните заведения

5.1.2. Изграждане на хоспис, осигуряващ грижи за пациенти с нисък социален статус,
терминално болни, изпаднали в безпомощно състояние
5.1.3. Подобряване състоянието на социалните и защитени жилища
5.1.4. Проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции,
предлагащи услуги за деца в риск”
5.1.5. Създаване на общностен център за деца и семейства
Мярка 5.2.: Интеграция на уязвимите групи
5.2.1. Насърчаване на достъпа на уязвимите групи до образование, на активно поведение
на трудовия пазар и др.
5.2.2. Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени места, сгради,
транспорт, обществена информация и др.
ПРИОРИТЕТ №3
ТЕХНИЧЕСКА И ИНЖИНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА.
Развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна градска
среда е изключително в компетенциите на общинската администрация. Обществената
инфраструктура има ключово значение за предоставяне качествени административни,
образователни, здравни и социални услуги и за създаване на условия за пълноценен
културен живот за местната общност. Един от основните компоненти на качеството на
живот е техническата инфраструктура в населените места от община Харманли. Следва
да се отбележи, че тук са съсредоточени основните инфраструктурни проекти, които
Общината следва да реализира за постигане на целите и конкретно в настоящата
приоритетна цел. Отделни елементи от тази инфраструктурна мярка не са под прякото
въздействие на Общината, като орган на местната власт (например електропреносната
мрежа не е ангажимент на общината и тя не може директно да повлияе върху нея)
същевременно в рамките на плана е заложено Община Харманли да проведе определени
междуинституционални и координационни дейности, които да допринесат за
качествената инфраструктура дори и в случай на косвено въздействие в посока нейното
подобряване.
Ангажименти на общинската администрация са свързани с изграждането и
поддържането на местната пътна инфраструктура, включително уличната мрежа в
населените места и обществените паркове, участие в развитието на водоснабдителната и
канализационната мрежа, подобряване на инфраструктурата за управление на

отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване използването на
възобновяеми източници на енергия.
Ключов проблем пред общинската администрация е осигуряването на финансови
ресурси за реализиране на инфраструктурни проекти и за поддръжката на наличната
инфраструктура. Основните усилия на община Харманли ще са насочени към:
• Подобряване характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до
населените места, като приоритетни са ремонта на общинската пътна мрежа и
изграждането на пътна връзка с Република Турция и Република Гърция.
• Осигуряване на достатъчно количество и качество питейна вода и обхващане в
канализационната мрежа на всички населени места в общината.
• Съхраняване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, поддържане
на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и подземни води,
опазване на биологичното разнообразие и интегриране на Общински план за развитие на
община Харманли за периода 2014 – 2020 година екологичната политика с политиката
за насърчаване на местната икономика.
• Намаляване на публичните разходи за енергия, повишаване на енергийната
ефективност, насърчаване прилагането на енергоспестяващи технологии в частния
сектор, както и използването на енергия от ВИ, чрез изграждане и развитие на умни
разпределителни мрежи за ниско и средно напрежение, включително подкрепа за
трансфер на иновации.
В населените места са планирани инвестиции за подобряване на градската среда, чрез
реализация на проекти за подобряване на уличната мрежа и развитие на обществените
паркови пространства. Предвижда се инвестициите за развитие на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура да се изпълняват съвместно с “Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Хасково.
Мярката пряко кореспондира с хоризонталните приоритети на ЕС и специфичните
приоритети за развитие на икономиката, ориентирани към енергийно независима
икономика и енергийна сигурност. Същевременно следва да се отбележи и това, че
изискванията на националното и европейското законодателство относно постигане на
определен клас енергийна ефективност на публични сгради само по себе си предполага
реализиране на проекти с подобна насоченост.
Предвидените дейности, представляващи конкретни области на интервенция в рамките
на

Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура,
стимулираща

развитието

на

конкурентоспособна

общинска

икономика,

респективно доходите на населението
Мярка

1.1.:

Подобряване

параметрите

и

състоянието

на

транспортната

инфраструктура с регионална значимост
1.1.1. Рехабилитация на III-класната пътна мрежа
1.1.2. Рехабилитация на общинската пътна мрежа
1.1.3. Ремонт и реконструкция на уличната мрежа в общината
1.1.4. Модернизация на хоризонталната и вертикална маркировка
Мярка 1.2.: Енергийна ефективност
1.2.1. Реализиране на програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници. Продължаване на програма за газификация на производствени предприятия.
1.2.2. Топлинно саниране на големите обществени сгради (задължително по Закона за
енергийната ефективност)
1.2.3. Изработване и приемане на общинска програма за обновяване на жилищата
1.2.4. Подмяна на уличното осветление с енергоефективно
1.2.4. Стимулиране ползването на алтернативни/ възобновяеми енергийни източници
(масово информиране за предимствата и възможностите)
Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа
инфраструктура, подобряваща жизнената среда
Мярка 2.1.: Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на
техническата инфраструктура в общината
2.1.1. Рехабилитация на водоснабдителната и напоителната мрежа и осигуряване на
постоянно подаване на качествена питейна вода
Мярка 2.2.: Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване пречистването на
отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура
Мярка 2.3.Подобряване на съобщителните връзки като качество и обхват на
предлаганите услуги
ПРИОРИТЕТ №4
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.

Изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води ще се изпълнява според
изискванията на Директива 91/271ЕЕС на Европейския съюз, Рамковата директива по
водните въпроси и Конвенцията за защита и използване на трансграничните водни
течения, като се отчита трансграничния характер на замърсяването на река Марица.
Община Харманли се ангажира с експертно участие на регионално ниво за интегрирано
управление на водните ресурси.
Планираните интервенции за развитие на екологичната инфраструктура са насочени към
подобряване третирането на битовите и промишлените отпадъци, в съответствие с
провежданата национална политика за опазване на околната среда. Развитие на
екологичната инфраструктура е съобразено с предвижданията на Националната
стратегия за управление на отпадъците и въвеждането на регионален принцип на
депониране на твърдите битови отпадъци. Управлението на отпадъците е ангажимент на
Община Харманли и предвид на недостига на собствени финансови ресурси и високата
ценова чувствителност на населението по отношение на събираните такси за
сметосъбиране, депониране на отпадъците и отстраняване на замърсявания, са силно
ограничени възможностите за подобряване качеството на тази услуга.
Предвижда се да се увеличат разходите на община Харманли във връзка с управлението
и финансирането на регионалното депо за твърди битови отпадъци, което обслужва
общината. В рамките на приоритета могат да бъдат открити няколко взаимосвързани
елемента, които задават основата за идентификация и определяне на мерките по
стратегическата цел.
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община
Харманли
Мярка 1.1.: Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато следене
на замърсяването на въздуха, водата и почвата
Мярка 1.2.: Програмни мерки
1.2.1. Актуализиране програмата за опазване на околната среда
1.2.2. Реализиране на проект „Подобряване качеството на питейната вода
Мярка 1.3.: Технически и технологични мерки
1.3.1. Разширяване депото за твърди битови отпадъци
1.3.2. Изграждане на парк по поречието на р. Харманлийска

1.3.3. Внедряване на съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и
специализирани съдове за отпадъци
1.3.4. Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им
съхранение и обезвреждане
Мярка 1.4.: Партньорство с бизнеса и гражданското общество
1.4.1. Повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата и населението по
въпросите на опазването на околната среда и устойчивото развитие
1.4.2. Подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности, които
въздействат върху околната среда, чрез масово прилагане на доброволни екологични
схеми в индустриалния сектор
1.4.3. Привличане и повишаване участието на обществеността в процеса на вземане на
решения и осигуряване на широк достъп до информацията, съдържаща се във всички
публични регистри и други документи, съгласно нормативната уредба

ПРИОРИТЕТ №5
РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И НОВИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ
Развитието на административния капацитет на общинска администрация е свързан с
целенасочено обучение на служителите и повишаване на практическия им опит, чрез
споделяне на опит и работа в експертни мрежи на регионално, национално и
международно равнище.
Качеството на публичните услуги е свързано с повишаване квалификацията на заетите в
общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на прозрачността
в управлението. Интервенциите са фокусирани върху подобряване професионалните
компетенции на служителите, подобряване на техните умения за работа с
информационни технологии и подобряване на чуждоезиковите им умения, като залог за
качествено административно обслужване. Специален акцент е поставен върху развитие
на капацитета за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове на ЕС,
участие в регионалната политика и изграждане на административен капацитет за
подкрепа на бизнеса и икономическото развитие. Като ключова институция на местно
ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от фондовете на ЕС, Общинската
администрация следва да развива капацитет в тази област, като се ангажира със
споделяне на експертиза с местния неправителствен сектор. От изключителна важност

за успешното усвояване на ресурсите е изграждането и съхраняването на
административни структури и експерти, създаването на местни и участието в регионални
партньорства.
Участието в партньорски мрежи на ръководно и експертно ниво важен инструмент за
повишаване на професионализма, подобряване на достъпа до информация и реализиране
на над общински инициативи. Същевременно разположението на общината и
възможностите за трансгранично сътрудничество представляват уникална възможност
за коопериране с местни власти в Република Гърция и Република Турция.
Конкретните мерки и включените в тях дейности са насочени именно към подобрявате
тези характеристики на административния капацитет, както и към развитие на
електронните услуги за граждани и бизнеса, елемент от стратегията за развитие на
електронно управление на Национално и Европейско равнище. Всичко това не може да
се реализира без прилагане на стратегически подход.
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процес на изпълнение на общинския план за развитие
Мярка 1.1.: Утвърждаване на механизъм за наблюдение и контрол при формулиране и
реализация на общински политики
1.1.1.Организационна и технологична подготовка, наблюдение и оценка на реализацията
на общинския план Информационно осигуряване на процесите на управление и
функциониране на информационната система за управление на общината
1.1.2. Изготвяне на регулярни доклади, справки и материали за изпълнението на плана и
провеждане на политика на публичност и прозрачност по неговата реализация
1.1.3. Създаване на общински съвет за партньорство към кмета на общината с участието
на всички заинтересовани участници в разработването и изпълнението на общинския
план за развитие
Мярка 1.2.: Обучение и развитие на умения в общинската администрация за подкрепа
на местната икономическа активност и подобряване на социалния климат в общината
Специфична

цел

2.:

Подобряване

на

организацията

предоставяните от общината административни услуги

и

качеството

на

Мярка 2.1.: Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и
бизнеса и развитие на електронното управление
Мярка 2.2.: Развитие на общинския информационен център в община Харманли
Специфична цел 3: Създаване на програмен проектен капацитет
Мярка 3.1.: Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране,
управление, контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по
структурните инструменти на ЕС
Мярка 3.2.: Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване на регионалното и
местното развитие
3.2.1. Изграждане на ефикасна и усъвършенствана функционално-организационна
структура на общината, която да води до управление, изградено на принципите на
партньорството,
3.2.1. Прилагане и ускорено въвеждане на широколентовите комуникации, уебориентираните връзки и създаване на атрактивни сайтове за общината и сферата на
конкретните интереси
3.2.3. Развитие на засилен диалог и взаимоизгодна съвместна дейност с бизнесобщността, НПО и гражданите

Основен източник за изпълнение на мерките по приоритетите и стратегическата цел са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и
общинския бюджети. Всяка дейност към съответната мярка включва в себе си набор от
конкретни проекти, чието осъществяване ще доведе до реализирането на дейността, а
комплексно и до реализирането на самата мярка и приоритет. Отделните проектни
намерения, с индикативен характер са обект на систематизиране и остойностяване във
финансовата таблица, приложение към настоящия Общински план за развитие.
Необходимо е и привличане на частни ресурси на инвеститори от страната и чужбина,
като следва да се наложат условия за генериране на устойчив растеж базиран на
реинвестиции и концентрация на капитала, генериран в рамките на общината.
На лице са и допълнителни донорски програми на хоризонтално европейско ниво и
допълващи финансови механизми, ориентирани към повишаване капацитета на
администрациите и трансфера на добри практики и иновации в администрацията.

Необходимо е да се направи уточнението, че един приоритет, може да се отнася и да
подпомага осъществяването на една, или няколко общи специфични цели. Същото
произтича от необходимостта за прилагане на интеграционен подход при решаването на
задачите свързани с регионалното развитие. С оглед на това, представената
концептуална рамка за визия и стратегически цели на Общинския план за развитие на
община Харманли следва да се разбира като комплексен инструмент, логиката на който
може да бъде представен нагледно чрез дървото на целите

3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Разработената индикативна финансова таблица

(Приложение №:1 Индикативна

финансова таблица обобщаваща необходимите ресурси за реализация на Общински план
за развитие на Община Харманли за периода 2014-2020г.) обобщава ориентировъчните
финансови ресурси, необходими за реализацията на общинския план за развитие.
Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните
приоритетни области от стратегията на ОПР, както и приложените разнообразни
финансови източници.
Обемът на средствата от Местно публично финансиране включва общата стойност на
проектите, предвидени за финансиране чрез общинския бюджет на Община Харманли,
както и нужните общински средства за съфинансиране на европейски проекти. Общият
размер на средствата от Фондовете на ЕС обхваща средствата от оперативните програми
за периода 2014-2020 – ОПРР, ОПОС, ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПДУ, ОП Транспорт
– в т. ч. финансирането от ЕС и допълващото национално финансиране. Другите
източници от Външното публично финансиране включват прогнозните средства от
Международен фонд „Козлодуй”.
4.СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Системата от индикаторите (Приложение №2 Система от индикатори за
наблюдение и оценка) е неизменна част от цялостната система за наблюдение, оценка и
актуализация на ОПР. Тя е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението
на ОПР. Избора на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики

на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за наблюдение на
стратегическото планиране.
Набора от избраните индикатори е обусловен от следните критерии:
•

Да имат количествена характеристика;

•

Възможност индикаторът да се измерва чрез наличните източници на
информация, включително НСИ, ТСБ-Хасково, ОДМВР-Хасково действащите
индикатори използвани в общината за проследяване напредъка по други
стратегии, програми и т.н.;

•

В най-пълна степен да измерват заложените цели и мерки в плана

•

Индикаторите

обхващат

широк

набор

от

теми,

които

пряко

касаят

икономическото, социалното и екологичното развитие на общината и отразяващи
изпълнението на мерките в плана.
•

За всеки от приоритетите в ОПР са избрани няколко водещи индикатора за
въздействие, а за по-адекватното измерване на прогреса по приоритетните
области – към всяка мярка е определен поне един основен индикатор, който найпълно съответства на нея.
Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните

стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на
информация. Определени индикатори не притежават начална стойност, което се дължи
или на разминаване в данните от различните източници на информация, или поради все
още липсващата система за събиране на данните. Въпреки това е целесъобразно за
нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно измерване на различни
области в развитието на общината да се разработи и поддържа информационна база за
тях. Подобна база данни следва да се поддържа от общинската администрация и нейните
специализирани звена. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие
между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства,
териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния
сектор. Поддръжката на общинския справочник следва да бъде неразделна част от
дейностите по организирането и представянето на годишните доклади за изпълнение на
ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана.
Системата от индикатори е структурирана в два основни направления –
индикатори за въздействие и индикатори за резултат, напълно удовлетворяващи
„Методическите указания…” на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да
се определи степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ОПР на община

Харманли. Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние,
докато приоритетните области представляват областите на действие и въздействие.
Двата елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори.
За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са
използвани различни източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата
статистика, националното преброяване проведено през 2011 г.; Информационната
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България
/ИСУН/; годишни доклади на различни отдели в общината.
Системата от индикатори измерва социални, икономически, физически и
финансови характеристики на община Харманли. Наред с тях са определени индикатори
свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие.
Съобразно с Методическите указания на МРРБ, индикаторите за въздействие са
насочени към реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са свързани с
действията в рамките на отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени
цялостната ефективност на стратегията и какво е достигнатото състояние в общината,
спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г.
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава
на приоритетите. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и
следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие.
Комбинирани са разнообразни източници на информация, предоставящи точна и
осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на
индикаторите спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с
техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори
по време на изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните оценки.
съдържанието на целите.
5. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Задължително условие за успешната реализация на общинския план за развитие е
неговата способност за адаптация към промените в общинските характеристики през
следващите седем години. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите
документи през програмния период 2021-2027 е нужна неговата актуалност в края на
2020 г. Тези особености посочват потребността от разработването на система за
наблюдение и оценка на плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях

функции и последователността на операциите във времето. Целите на системата са да се
определи степента на изпълнение на планираните цели, да се проследи съответствието
на плана с променящите се условия и да се аргументира нуждата от неговата
актуализация. Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване,
приложението на системата от индикатори на ОПР, пълноценната координация и
взаимодействие на участващите структури и успешното публично представяне на
резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка интегрира
идентифицираните индикатори за измерване на резултатите и въздействието на плана.
Основните участници в структурата за наблюдение и оценка са общинския съвет
на община Харманли, кмета на общината, специализираните звена в местната
администрацията, разнообразните институции осигуряващи информация, всички
заинтересовани страни, професионалните общности и участващите експертни екипи.
Общинският съвет е ръководния орган за наблюдение на ОПР. Представители на
общинския съвет активно участват в утвърждаването на документа, осигурявайки
условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по планирането на
общинското развитие.
Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат продължени и във
времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните изисквания за
отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в
началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът
въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага
завършения документ за одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата
е изпращането на доклада до председателя на областния съвет за развитие на Хасково.
Специализираните звена в общинската администрация активно се включват във
всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната роля е да
осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на
годишните доклади. Задължително е въвличането на институциите, предоставящи
нужната информация за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори.
Основните източници на информация са Националният статистически институт,
Териториалното статистическо бюро в Хасково, Агенцията по заетостта, различни

представителни проучвания на местната администрация, неправителствени организации
и експертни колективи.
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на
ОПР се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички
заинтересовани страни, обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и
анкетни проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през
предстоящите седем години, с оглед осигуряването на по-пълна представа за реалните
резултати от изпълнението на плана. Препоръчително е създаването на Обществен съвет,
въз основа на който да се организират предстоящите дискусии.
Експертните екипи включват експертните групи на Община Харманли– заедно с
Обществения съвет реализират първоначалната, междинната и последващата оценка на
плана.
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява
всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи
фактори.
В същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Харманли са
предвидените отделни дейности и тяхната последователност.
Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на
общината и общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването,
съгласуването и последващите реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа
осигуряват предпоставките за въвличане на обществеността в работата по създаването и
прилагането на плана. Кметът на общината организира цялостния процес в условията на
постоянна координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган – общинския
съвет.
Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР.
Функциите на ОС /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата информация за
оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните структури от
общинската администрация, изпълняващи ОПР, както и поддържане на непрекъсната
комуникация с централните и местните институции. ОС утвърждава необходимите
мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана.
Успоредно е хармонизирането на изброените дейности с действащото законодателство и

утвърдените норми за обществената дейност в страната, както и популяризирането на
резултатите от ОПР в публичното пространство.
Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР.
Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР,
респективно неговото наблюдение, е годишния доклад. Системата за наблюдение на
ОПР Харманли предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от
съдържанието на докладите са информационната основа за междинната и последващата
оценка на плана и предоставя информация за:
•

социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и
прилежащата й външна среда;

•

степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;

•

конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
изпълняващите плана;

•

мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за
цялостния процес по изпълнението на плана.
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите

мерки за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и
предложения за тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация,
функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от ОС.
Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна организационна
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните
общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР.
Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година.
Междинната оценка следва да проследи:
•

досегашния прогрес на плана;

•

актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;

•

ефективността на координацията между компетентните органи.
Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация

на ОПР. В случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е
предвиден за разработване през втората половина на 2017 година и съобразно
структурата на настоящия документ. По този начин междинната оценка е ключов
инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение
на предходните годишни доклади.

Междинната оценка се изработва от работните експертни групи при
взаимодействие между всички заинтересовани страни, предоставящи становище за
досегашните резултати от плана. Оценката синтезира дейностите по събиране и
обработка на информация, приложение на системата от индикатори, формулиране на
насоки за корекция на плана. Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ
нужната експертна дейност, и активно взаимодействащ със специализираните
администрации в общината. Ключова роля изпълняват заинтересованите страни,
предлагащи

необходимата

информация

и

своите

гледни

точки,

заедно

със

специализираните институции, съхраняващи нужната статистическа информация.
Кметът внася документа за обсъждане от ОС, който го одобрява и по този начин
формално завършва междинната оценка.
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР.
Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните
социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени
изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни
промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и
националните нормативни и стратегически документи, основните политики и секторните
планове и програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите
изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали е
целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти
– изработването на актуализиран документ със срок за изпълнение оставащото време от
програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата
за реализация.
Общите дейности са класифицирани в следните видове:
•

организиране;

•

наблюдение и одобряване;

•

експертна дейност;

•

осигуряване и събиране на информация;

•

провеждане на дискусии;

•

приложение на системата от индикатори на плана.
Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и

заинтересовани страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от
хронологията на плана.
Събитията са:

•

публична дискусия;

•

предварителен проект;

•

окончателен проект;

•

първоначална оценка;

•

последваща оценка;

•

годишен доклад;

•

публикуване и разпространяване;

•

междинна оценка;

•

актуализиран документ на ОПР.
В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с

въвеждането на определени механизми за координация и комуникация между
участващите, както и с извършването на конкретни операции. Механизмите следва да
бъдат продължени във времето на реализацията. Всяко едно от ключовите събития е
ориентирано към определен момент във времето и е свързан със задаване на конкретни
отговорности. Подобен подход предлага детайлно разработена система, позволяваща
успешно управление на ОПР, като съчетание от взаимосвързани и подредени във времето
действия.
През 2014 година е предвидено първоначалното създаване на Обществен съвет
за наблюдение и контрол и въвеждане на методи за събиране на информация от страна
на общинската администрация. Основните методи са организиране на информационна
система, съдържаща данни за всички проекти от съдържанието на ОПР, активен диалог
със заинтересованите страни и отбелязване на техните наблюдения върху общинското
развитие. Обществения съвет следва да се доразвие през следващите години с
изработването на годишните доклади, междинната, последващата оценка и евентуално
актуализацията на документа.
През 2015, 2016 и 2018, 2019 и 2020 година следва да се проведе
последователността от изработване на годишен доклад, чрез приложението на
системата от индикатори и използване на събраната информация от страна на
специализираните звена в общината. След изготвянето на доклада следва да се
организира публичното му представяне и разпространяване – задължение на общинската
администрация. Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет
страницата на общината, използване на местните медии и препращането на документа
на ключовите партньори по реализацията на ОПР /подготвената контактна листа/.
Поредицата от събития завършва с организирането и провеждането на публична

дискусия,

въвличаща

компетентните

органи,

заинтересованите

страни

и

професионалните общности. На срещите, освен запознаване с резултатите, трябва да се
обобщи и съхрани общественото мнение, като ресурс за следващите годишни доклади.
Междинната оценка следва да се извърши от независим експертен екип през
първата половина на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на
ППЗРР, задължително използва разработената система от индикатори при постоянен
контакт с общинската администрация. След одобрението на оценката от ОС,
материалите й се публикуват на интернет страницата на общината.
Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за
2021 година и финален момент от наблюдението и оценяването на общинския план.
Последващата оценка дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период
след 2021 година.
В случай на положително становище от междинната оценка, относно
потребността от актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за
периода 2018-2020. Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР,
включително техническото изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото
приемане. Документът е логично продължение на изводите и решение на проблемите,
описани от доклада на междинната оценката. Структурата и стратегията на
актуализирания план трябва да се основават и да надграждат изпълнявания до 2018 ОПР.
6. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Целта на тази дейност е да се приложат най-подходящите инструменти за участие
на всички партньори и заинтересовани страни, както в процеса на подготовка, така и в
процеса на реализация на общинския план. По време на разработването на ОПР,
основните негови постановки са консултирани с общинската администрация,
организации на работодателите и работниците, НПО, с широката общественост и
активните икономически субекти от общината. Това отговаря на изискването на Закона
за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, които определят
търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като водещ принцип при
разработването и реализацията на ОПР. Кметът и Общинският съвет са органите, които
носят отговорност за осигуряване на информация и публичност за дейностите по ОПР.
Прилагането на разнообразни инициативи за представяне на работата по ОПР

стимулират гражданското участие и генерират идеи за приоритети, мерки и конкретни
проекти. Балансирането на различни интереси и обсъждането на мотивирани
предложения подпомага разработването на плана да постигне реалистични резултати,
които точно отразяват специфичната местна действителност. Осигуряването на
обществена ангажираност към разработването и прилагането на ОПР е гаранция за
неговата успешна реализация.
Разработването на ОПР на Харманли по отношение на прилагане принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност, следваше заложените във
встъпителния доклад конкретни дейности и инициативи. Целта която експертният екип
се стремеше да постигне беше от една страна да получи максимално обективна
информация за състоянието, възможностите и нуждите на общината като общност от
различни заинтересовани страни и от друга – да се представят и популяризират сред
обществеността работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и
очакваните конкретни ползи за развитието на общината. Разнообразните подходи и
инициативи за представяне и обсъждане на работата по ОПР стимулираха гражданското
участие и различните заинтересовани групи за генериране на идеи и предложения. Този
подход позволи планът да балансира разнообразните интереси и максимално да отрази
местната специфика.
В работен порядък беше организирано анкетиране на служители и общински
съветници, представителите на социалната сфера и бизнеса, директно ангажирани в
планирането и изпълнението на ОПР; представители на експлоатационните дружества,
заинтересовани страни и граждани. За целта бяха разработени и използвани специални
анкетни форми. Освен това бяха проведени интервюта с ръководни представители на
общината, представители на заинтересованите страни и гражданите за формиране на
управленско и обществено мнение относно визията, стратегическите цели и приоритети
на ОПР. Специално внимание беше обърнато на възможностите за изграждане на
публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния
сектор. Беше формирано позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция
по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на
Плана.
Беше осъществено активно и ефективно взаимодействие с Възложителя. Бяха
изградени работещи партньорски отношения с екипа за изпълнение на проекта от страна
на община Харманли; точно изпълнение на съвместните решения и спазване на
установените графици. Ръководителят на екипа осъществи представителните контакти с

проектния екип на общината, със служители на дирекциите в общинската администрация
и с ведомствата имащи отношение към проекта. Експертите комуникираха пряко със
съответните специалисти от общинската администрация, другите институции, както и
останалите заинтересовани лица.
Действащата нормативна уредба разполага с добре изпитани в практиката
инструменти за управление на реализацията на ОПР. Те са: годишни доклади за
изпълнението на ОПР, междинна и последваща оценка на общинския план. Тези
документи съдържат информация за постигнатия прогрес по изпълнението на ОПР,
несъответствията между планираното и реалното състояние на общината към
наблюдавания момент. Законодателството изисква публичното представяне на
докладите – публикуване на официалната страница на Община Харманли, както и
препращането им към основните заинтересовани страни. Установено в практиката е
провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за управлението на плана
звена представят постигнатите резултати и обсъждат със заинтересованите страни мерки
за преодоляването на възникнали рискове и трудности. Друго направление в процеса на
осигуряване на прозрачност и публичност по време на реализацията на ОПР е
формирането на оперативни партньорства за реализиране на определените с общинския
план приоритетни проекти, които са неразделна част от Програмата за реализация. В
програмата са описани: организацията за изпълнение на проектите, отговарящата
структура и участващите партньори. Предвижда се общинската администрация
периодично да публикува новини, свързани с ключовите проекти по общинския план,
като част от структурата на интернет портала на Общината. Ефективен инструмент е
използването на различни медийни платформи за популяризиране на инициативите.
Очаква се да бъдат приложени разнообразни форми за насърчаване реализацията
на смесени инициативи – ПЧП. Следва пълноценно да се развива и задълбочава
осъществената по време на разработката на плана постоянна комуникация и
взаимодействие между общинската администрация и администрациите на водещи
публични субекти, особено в сферата на културата.
7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
Програмата за реализация (Приложение №3:Програма за реализация на
общинския план за развитие на Община Харманли за периода 2014-2020г. ) е
заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата предпоставка за реализацията

на плана и неговите цели. В единство с останалите инструменти, програмата определя
начините за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви,
финансови и организационни ресурси. Същността на програмата за реализация е
обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на
формулираните мерки от обхвата на приоритетните области. Основната цел на
програмата е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на плана. Изясняването
на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти, определянето
на ориентировъчна финансова стойност и източник на финансиране за проектите,
идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с
управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към
определена мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки
комплексния характер на редица проекти и техния принос към повече от една
приоритетна област, посочена е преобладаващата им принадлежност към една от шестте
приоритетни области. Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда
заради търсенето на рационална подредба на проектите и оптимално управление и
разпределение на финансовите ресурси. Ограничен брой проекти не са съотнесени към
конкретна мярка, но съобразно тематичната им насоченост са включени към проектите
на отделните приоритети.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ОБОБЩАВАЩА
НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 20142020Г.
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5,38
%

100
,0

10,0

10,00
%

400
,0

20,0

5,00
%

150
,0
600
,0

5,0

3,33
%
12,50
%

300
,0

75,0

50,0

16,67
%

30,0 30,00
%

60,0

9,23 240,0 36,92
%
%

30,0 30,00
%

30,0

50,0 50,00
%

315,0 48,46
%

40,0 40,00
%

20,0 20,00
%

7,50 200,0 50,00
%
%

150,0 37,50
%

95,0 15,83
%

145,0 96,67
%
430,0 71,67
%

250,0 83,33
%

Мярка 2.
Подпомагане на
частни
инициативи в
създаване на
микропредприятия
(сувенири, ,
пакетиране на
храна)
Мярка 3.
Подпомагане на
частните
инициативи в
областта на
туризма
Приоритет № 2.
Постигане на
социална
кохезия чрез
укрепване и
развитие на
човешкия
капитал
Специфична цел
1: Постигане на
гъвкав пазар на
труда и
социална
интеграция
Мярка 1.
Изграждане на
информационна
система за
търсената от
инвеститорите
работна сила и
предлаганите
специалисти
Информиране на
работодателите и
безработните
лица за
политиката по
заетостта,
регламентирана
в Националния
план за действие
по заетостта
Усъвършенстван
е на системата за
работа с
работодателите,
с цел
максималното
им обхващане и
насърчаване за
използване на
предлаганите от
ДБТ услуги по

100
,0

5,0

5,00
%

95,0 95,00
%

200
,0

20,0

10,00
%

19
650
,0

1
174,0

5,97
%

140
,0

14,0

10,00
%

126,0 90,00
%

140
,0

14,0

10,00
%

126,0 90,00
%

70,
0

7,0

10,00
%

63,0 90,00
%

70,
0

7,0

10,00
%

63,0 90,00
%

180,0 90,00
%

1
390,0

7,07
17 86,95
% 086,0
%

0,0

0,00
%

заетостта,
съобразно
ситуацията на
пазара на труда
Специфична цел
2: Повишаване
на качеството
на човешкия
капитал
Модернизиране
на сградния
фонд и
оборудването на
училищата
Увеличаване
дела на
информационнит
еи
комуникационни
те технологии в
училищата
Специфична цел
3: Подобряване
на здравните
услуги и
свободния
достъп до тях
Мярка 3.1.
Развитие на
здравната
система
Участие в
международни
проекти и
здравни мрежи
Създаване на
условия за
привличане на
медицински
специалисти в
общината
Обновяване на
сградния фонд
на здравната
система и
болницата в едно
с прилежащата
инженерна
инфраструктура
Мярка 3.2.
Провеждане на
общинска
политика за
намаляване
броя на
здравнонеосигурените

6
000
,0

200,0

3,33
%

600,0 10,00
5 86,67
% 200,0
%

5
800
,0

200,0

3,45
%

600,0 10,34
5 86,21
% 000,0
%

200
,0

200,0 100,0
0%

2
850
,0

400,0

14,04
%

2 85,96
450,0
%

2
800
,0

350,0

12,50
%

2 87,50
450,0
%

500
,0

50,0

10,00
%

450,0 90,00
%

100
,0

100,0

100,0
0%

0,00
%

2
200
,0

200,0

9,09
%

2 90,91
000,0
%

50,
0

50,0

####
###

лица, особено в
селата
Специфична цел
4: Развитие на
културата,
спорта и
младежките
дейности
Мярка 1.
Развитие на
културата,
опазването и
експонирането
на културноисторическото
наследство
Инвестиции за
обновяване на
културните
институции, в
т.ч. читалищата
и религиозни
храмове
Достъп,
опазване,
експониране,
социализиране и
популяризиране
на културноисторическото
наследство
Насърчаване на
предприемачеств
ото в сферата на
културата,
обвързване с
културен
туризъм
Мярка 2.
Развитие на
спорта и
местата за
отдих
Мярка 3.
Развитие на
младежките
дейности
Специфична цел
5: Развитие на
социалните
услуги и
интеграция на
уязвимите
групи
Мярка 1.
Развитие на
социалните
услуги

6
420
,0

190,0

2,96
%

130,0

2,02
6 95,02
% 100,0
%

4
320
,0

190,0

4,40
%

130,0

3,01
4 92,59
% 000,0
%

2
200
,0

70,0

3,18
%

130,0

5,91
2 90,91
% 000,0
%

2
070
,0

70,0

3,38
%

50,
0

50,0

100,0
0%

2 96,62
000,0
%

2
000
,0

0,00
%

2 100,0
000,0
0%

100
,0

0,00
%

100,0 100,0
0%

4
240
,0

370,0

8,73
%

660,0 15,57
3 75,71
% 210,0
%

4
000
,0

340,0

8,50
%

450,0 11,25
3 80,25
% 210,0
%

Разширяване на
социалните
услуги,
модернизация и
разширяване на
материалната
база на
социалните
заведения
Изграждане на
хоспис,
осигуряващ
грижи за
пациенти с
нисък социален
статус,
терминално
болни,
изпаднали в
безпомощно
състояние
Подобряване
състоянието на
социалните и
защитени
жилища
Проект
„Подкрепа за
деинституциализ
ация на
социалните
институции,
предлагащи
услуги за деца в
риск”
Създаване на
общностен
център за деца и
семейства
Мярка 2.
Интеграция на
уязвимите
групи
Насърчаване на
достъпа на
уязвимите групи
до образование,
на активно
поведение на
трудовия пазар и
др.
Подобряване
достъпа на хора
с увреждания до
обществени
места, сгради,
транспорт,
обществена
информация и
др.

2
300
,0

200,0

8,70
%

2 91,30
100,0
%

700
,0

70,0

10,00
%

300
,0

30,0

10,00
%

500
,0

20,0

4,00
%

200
,0

20,0

10,00
%

180,0 90,00
%

240
,0

30,0

12,50
%

210,0 87,50
%

140
,0

20,0

14,29
%

120,0 85,71
%

100
,0

10,0

10,00
%

90,0 90,00
%

630,0

270,0 90,00
%

480,0 96,00
%

Приоритет № 3.
Техническа и
инженерна
инфраструктур
а
Специфична цел
1: Обновяване и
доизграждане
на
техническата
инфраструктур
а, стимулираща
развитието на
конкурентоспос
обна общинска
икономика,
респективно
доходите на
населението
Мярка 1.
Подобряване
параметрите и
състоянието на
транспортната
инфраструктур
а с регионална
значимост
Рехабилитация
на III-класната
пътна мрежа
Рехабилитация
на общинска
пътна мрежа
Ремонт и
реконструкция
на уличната
мрежа в
общината
Модернизация
на организацията
на движение в
общината и
изграждане на
кръгови
кръстовища
Мярка 2.
Енергийна
ефективност
Реализиране на
програма за
енергийна
ефективност и
възобновяеми
енергийни
източници
Топлинно
саниране на
големите
обществени
сгради

124
070
,0

4
215,0

3,40
%

6
965,0

5,61
112 90,59
% 390,0
%

89
570
,0

3
295,0

3,68
%

6
965,0

7,78
79 88,55
% 310,0
%

82
750
,0

3
050,0

3,69
%

4
000,0

75 91,48
700,0
%

35
000
,0
32
000
,0
15
000
,0

35 100,0
000,0
0%
3
000,0

4
000,0

25 78,13
000,0
%
15 100,0
000,0
0%

750
,0

50,0

6,67
%

700,0 93,33
%

6
820
,0
3
000
,0

245,0

3,59
%

2 43,48
3 52,93
965,0
% 610,0
%

40,0

1,33
%

2 98,67
960,0
%

3
000
,0

100,0

3,33
%

2 96,67
900,0
%

500,0

0,40
%

(задължително
по Закона за
енергийната
ефективност)
Участие в
програма за
обновяване на
жилищата
Подмяна на
уличното
осветление с
енергоефективно
Стимулиране
ползването на
алтернативни/
възобновяеми
енергийни
източнии
(масово
информиране за
предимствата и
възмогжностите)
Специфична цел
2: Изграждане,
разширяване и
поддържане на
техническа
инфраструктур
а, подобряваща
жизнената
среда
Мярка 1.
Създаване и
прилагане на
стратегически
подход при
управлението
на техническата
инфраструктур
а в общината
Рехабилитация
на
водоснабдителна
та мрежа и
осигуряване на
постоянно
подаване на
питейна вода
Мярка 2.
Изграждане на
канализационн
а мрежа и
осигуряване
пречистването
на отпадъчните
води чрез
изграждане на
ПСОВ и
довеждаща

50,
0

50,0

100,0
0%

700
,0

50,0

7,14
%

70,
0

5,0

7,14
%

34
500
,0

920,0

2,67
%

33 95,88
080,0
%

4
000
,0

20,0

0,50
%

3 99,50
980,0
%

4
000
,0

20,0

0,50
%

3 99,50
980,0
%

30
000
,0

900,0

3,00
%

29 97,00
100,0
%

650,0 92,86
%
65,0 92,86
%

500,0

1,45
%

инфраструктур
а

Мярка 3.
Подобряване на
съобщителните
връзки като
качество и
обхват на
предлаганите
услуги
Приоритет № 4.
Екологично
развитие
Специфична цел
1: Трайно
подобряване на
екологичното
състояние на
община
Харманли
Мярка 1.
Екологичен
мониторинг –
изграждане на
система за
непрекъснато
следене на
замърсяването
на въздуха,
водата и
почвата
Мярка 2.
Програмни
мерки
Актуализиране
програмата за
опазване на
околната среда и
отпадъците
Реализиране на
проект
„Подобряване
качеството на
питейната вода с
озонаторни
станции
Мярка 3.
Технически и
технологични
мерки
Разширяване на
дейностите по
третиране на
битовите
отпадъци
Изграждане на
парк по

500
,0

0,00
%

500,0 100,0
0%

7
680
,0
7
680
,0

570,0

7,42
%

990,0 12,89
6 78,39
% 020,0
%

100,0

1,30
%

570,0

7,42
%

990,0 12,89
6 78,39
% 020,0
%

100,0

1,30
%

70,
0

10,0

14,29
%

1
100
,0
50,
0

100,0

9,09
%

50,0

100,0
0%

1
050
,0

50,0

4,76
%

1 95,24
000,0
%

6
200
,0

310,0

5,00
%

870,0 14,03
5 80,97
% 020,0
%

3
900
,0

50,0

1,28
%

3 98,72
850,0
%

200
,0

10,0

5,00
%

20,0 10,00 170,0 85,00
%
%

60,0 85,71
%

0,00
%

1 90,91
000,0
%

поречието на р.
Харманлийска
Внедряване на
съвременна
техника за
сметосъбиране,
сметоизвозване и
специализирани
съдове за
отпадъци
Полагане на
грижи за
складовете за
пестициди и
хербициди с
оглед
правилното им
съхранение и
обзвреждане
Почистване на
речните корита и
водосбори
Мярка 4.
Партньорство с
бизнеса и
гражданското
общество
Повишаване на
познанията,
културата и
съзнанието на
децата и
населението по
въпросите на
опазването на
околната среда и
устойчивото
развитие
Подобряване
капацитета на
стопанските
сектори за
управление на
дейности, които
въздействат
върху околната
среда, чрез
масово
прилагане на
доброволни
екологични
схеми в
индустриалния
сектор
Привличане и
повишаване
участието на
обществеността
в процеса на
вземане на

1
200
,0

200,0

16,67
%

150
,0

1 83,33
000,0
%

150,0 100,0
0%

750
,0

50,0

6,67
%

700,0 93,33
%

310
,0

150,0

48,39
%

60,0 19,35
%

70,
0

10,0

14,29
%

60,0 85,71
%

170
,0

70,0

41,18
%

70,
0

70,0

100,0
0%

100,0 32,26
%

100,0 58,82
%

решения и
осигуряване на
широк достъп до
информацията,
съдържаща се
във всички
публични
регистри и други
документи,
съгласно
нормативната
уредба
Приоритет № 5. 984
Развитие на
,0
административ
ния капацитет
и нови
професионални
умения
Специфична цел 85,
0
1: Укрепване на
капацитета на
общинската
администрация
и подобряване
координацията
в процеса на
изпълнение на
общинския план
за развитие
45,
Мярка 1.
0
Утвърждаване
на механизъм за
наблюдение и
контрол при
формулиране и
реализация на
общински
политики
40,
Мярка 2.
0
Обучение и
развитие на
умения в
общинската
администрация
за подкрепа на
местната
икономическа
активност и
подобряване на
социалния
климат в
общината
Специфична цел 400
2: Подобряване
,0
на
организацията
и качеството
на
предоставянит

145,0

14,74
%

85,0

100,0
0%

45,0

100,0
0%

40,0

100,0
0%

40,0

4,07 799,0 81,20
%
%

400,0 100,0
0%

е от общината
административ
ни услуги
Предоставяне на
комплексни
административн
и услуги на
гражданите и
бизнеса и
развитие на
електронното
управление
Развитие на
общинския
информационен
център в община
Харманли
Специфична цел
3: Създаване на
програмен
ипроектен
капацитет
Мярка 1.
Създаване на
капацитет за
ефективно
планиране,
програмиране,
управление,
контрол,
наблюдение,
оценка и
подготовка за
усвояване на
средствата по
структурните
инструменти на
ЕС, а така също
от национални
и местни
източници
Мярка 2.
Развитие на
нови подходи за
насърчаване и
насочване на
регионалното и
местното
развитие
Изграждане на
ефикасна и
усъвършенстван
а функционалноорганизационна
структура на
общината, която
да води до
управление,
изградено на

300
,0

300,0 100,0
0%

100
,0

100,0 100,0
0%

499
,0

60,0

12,02
%

40,0

8,02 399,0 79,96
%
%

240
,0

20,0

8,33
%

40,0 16,67 180,0 75,00
%
%

259
,0

40,0

15,44
%

219,0 84,56
%

140
,0

21,0

15,00
%

119,0 85,00
%

принципите на
партньорството

Прилагане и
ускорено
въвеждане на
широколентовит
е комуникации,
уебориентираните
връзки и
създаване на
атрактивни
сайтове за
общината и
сферата на
конкретните
интереси
Развитие на
засилен диалог и
взаимоизгодна
съвместна
дейност с
бизнесобщността, НПО
и гражданите

70,
0

10,0

14,29
%

60,0 85,71
%

49,
0

9,0

18,37
%

40,0 81,63
%

СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Перио
Целев
Базова
Приоритет/цел/мяр
Мяр Източник на
д на
а
Индикатор
стойно
ка
ка
информация отчита
стойно
ст
не
ст
Пиоритет № 1. : Интелигентен растеж и развитие на традиционните и нови
производства в община Харманли
Специфична цел 1:
Повишаване
производството и
продукцията в

промишлеността
и селското
стопанство
Мярка 1.
Създаване на
условия за
стимулиране на
МСП
Мярка 2.
Създаване на
регионални
кръстери и мрежи

МСП, които
получават бизнес
услуги;

Община
Харманли;

1
година

0,00

100

Национален
статистически
институт;
Община
Харманли;

1
година

0,00

5

1
година

0,00

50

Брой

Ресорни
1
министерства година
управляващи
органи на
оперативни
програми;
Община
Харманли;

0,00

50

Местни и
чуждестранни
инвестиции (в лева).

Хил.
лева

99,00

500

Равнище на средна
работна заплата;

Лева

Агенция за
1
чуждестранни година
те
инвестиции;
НСИ;
1
година

4995,0
0

9 000

Равнище на
безработица

%

НОИ

1
година

13,00

10

Брой

1
Общинска
администраци година
я - ТСУ,
Информация
от община
Харманли за
подавани,
изпълнявани
и изпълнени
проекти
съфинансиран

1,00

3

Регионални клъстери Брой
и мрежи;

Фирмите, участващи
в регионални
клъстери и мрежи;
Брой на МСП,
получаващи
финансдова помощ
Мярка 3. Подкрепа
за обучение (мащаб,
за фирмитип,
производители от
продължителност).
общината

Специфична цел 2:
Изграждане на
подходяща бизнес
среда и повишаване
на инвестиционния
интерес към
общината
Мярка 1.
Повишаване на
конкурентоспособн
остта чрез
маркетинг,
премахване на
пречките за
инвестиции,
координиране на
иницативите за
икономическо
развитие

Брой

Изградени обекти на
местната и
регионална бизнес
инфраструктура:
Мярка 2. Подкрепа
регионални бизнес
за развитие на
офиси, изложбени
бизнес и пазарна
зали, бизнес
инфраструктура
инкубатори, бизнес
центрове,
индустриални
паркове,

Брой

Мярка 3. Подкрепа
на ново
технологично
развитие

производствени зони,
технопаркове,
техноинкубатори и
др.

е от
европейски
фондове.

Брой
Фирмите,
разположени в
бизнес паркове,
индустриални зони и
техноинкубатори;

1
НСИ;
година
Община
Харманли;
Отчети за
изпълнение
на ОПР в
частта,
касаеща
стратегията за
развитие на
техническата
инфраструкту
ра;

0,00

25

Животновъдни
ферми;;

Държавен
фонд
"Земеделие" МЗХ;
Община
Харманли;
Държавен
фонд
"Земеделие" МЗХ;
Община
Харманли;
Държавен
фонд
"Земеделие" МЗХ;
Община
Харманли;
заповеди на
кмета на
общината;
Държавен
фонд

1
година

Х

20

1
година

304
763,00

314
763

1
година

23
728,00

28 728

1
година

80
722,00

100
000

Специфична цел 3:
Оптимално
използване на
природните
ресурси ресурси за
развитие на
селското
стопанство

Мярка 1. Развитие
на земеделието и
животновъдството

Мярка 2. Подмяна
и увеличаване на
трайните
насаждения (лозя,
овощни градини)

Мярка 3.
Оптимизиране на

Брой

Декари обработваеми Дека
земеделски площи
ри

Декари трайни
насаждения, овощни
видове, лозя,
посадъчни площи за
цветя, билки и др.
видове.

ВидДека
ри

Декари поливни
земеделски площи;

Дека
ри

поливното
земеделие
Мярка 4.
Засаждане и
отглеждане на
нови и
възстановяване на
съществуващи
горски масиви
Специфична цел 4:
Подобряване на
организацията и
качеството на
човешките ресурси
в аграрния сектор
Мярка 1.
Осигуряване на
масов достъп до
актуална
информация и
повишаване на
научното
обслужване в
аграрния сектор
Мярка 2.
Укрепване на
съществуващите и
създаване на нови
браншови
организации на
производители
(овощари, пчелари,
животновъди,
зърнопроизводител
и и др.)
Специфична цел 5:
Разнообразяване на
икономическите
дейности и
повишаване
качеството на
живот в селските
райони
Мярка 1.
Привличане на
инвеститори в
предприятия за
преработка на
плодове и
зеленчуци
(замразяване,
сушене,

Декари новозалесени Дека
площи в горското
ри
стопанство;

"Земеделие" МЗХ;
Община
Харманли;
1
Държавен
година
фонд
"Земеделие" МЗХ;
Община
Харманли;

4
434,00

5 000

Публикации на сайта Брой
на общината;

Община
Харманли;

1
година

Х

50

Провежданите
обучения;

Брой

Дирекция
"Агростатист
ика" към
МЗХ;

1
година

Х

5

Организационни
инициативи на
органите за местно
самоуправление и
резултатите от
дейността им;

Брой

Общинаинформация
относно
предишни
осъществени
планове и
проекти на
местно ниво;

1
година

Х

3

Финансови и
Лева
материални средства.

Община

1
година

0,00

300
000

Човешки ресурс.

Община

1
година

0,00

40

Брой

консервиране,
дестилиране)

Мярка 2.
Подпомагане на
частни
инициативи в
създаване на
микропредприятия (сувенири,
, пакетиране на
храна)

Организационни и
регулаторни
дейности за
подпомагане на
частните
инициативи.

Брой Община-

списък с
участници;
формулиран
и
предложени
я;
подготвени
отчети за
ОбС;
актуализаци
и на
стратегическ
и
документи;

1
година

Х

3

Брой новосъздадени Брой Община
1
Мярка 3.
Х
10
местни туристически
година
Подпомагане на
продукти и/или
частните
услуги.
инициативи в
областта на
туризма
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия
капитал
Специфична цел 1:
Постигане на
гъвкав пазар на
труда и социална
интеграция
1
Сключени договори с Брой Община
Х
50
година
Харманли;
работодатели по
Бюро по
мерките за
Мярка 1.
труда;
насърчаване на
Изграждане на
заетостта;
информационна
Включени лица в
Брой Община
1
500
Х
система за
квалификационни
Харманли;
година
търсената от
курсове;
Бюро по
инвеститорите
труда;
работна сила и
1
Брой Община
Безработни лица
Х
500
предлаганите
година
Харманли;
включени в заетост
специалисти
Бюро по
по мерките за
труда;
насърчаване на
заетостта;
Специфична цел 2:
Повишаване на
качеството на
човешкия капитал
1
Брой РИО -Модернизиране на Компютрите на сто
5
15
година
ученика в
Хасково;
сградния фонд и
училищата;
Община
оборудването на
Харманли;
училищата

Увеличаване дела
на
информационните
и
комуникационните
технологии в
училищата
Специфична цел 3:
Подобряване на
здравните услуги и
свободния достъп
до тях

Мярка 3.1.
Развитие на
здравната система

Мярка 3.2.
Провеждане на
общинска
политика за
намаляване броя
на здравнонеосигурените
лица, особено в
селата

Санирани сгради на Брой
училища и детски
градини;
Обновени
Брой
интерактивни класни
стаи;
Интернет места на
Брой
сто ученика в
училищата;

Обезпеченост с
лекари;

Брой

Обезпеченост със
стоматолози;

Брой

Брой
Проведени анкетни
проучвания сред
населението по
проблема;
Предложени мерки за Брой
решаване на
проблема.

Община
Харманли;

1
година

5

8

Община
Харманли;

1
година

Х

36

Препоръки на 1
експерти от
година
общинската
администраци
я; МОМН;

5

15

Министерств
о на
здравеопазван
ето;
Министерств
о на
здравеопазван
ето;
Община
Харманли

1
година

16

20

1
година

Х

35

1
година

Х

5

Община
Харманли

1
година

Х

15

5

Решения на
общинския съвет по
отношение на
конкретната
политика

Брой

Община
Харманли

1
година

Х

Новоизградени
/модернизирани
културни обекти и
новосъздадени/
подобрени
туристически
атракции
Туристи посетили
туристически и
културни обекти и
забележителности;

Брой

Община
Харманли

1
година

15,00

Брой

Община
Харманли

1
година

Х

Специфична цел 4:
Развитие на
културата, спорта
и младежките
дейности
Мярка 1. Развитие
на културата,
опазването и
експонирането на
културноисторическото
наследство

20

20 000

Мярка 2. Развитие
на спорта и
местата за отдих

Мярка 3. Развитие
на младежките
дейности

Новоизградени/ренов Брой
ирани детски и
спортни площадки;
Брой
Реализирани мерки
за по-добра
координация в сфери
като образование,
трудова заетост,
социално включване,
здравеопазване,
етническа
толерантност,
младежко
доброволчество,
равнопоставеност на
половете,
конкурентоспособнос
т.

Община
Харманли

1
година

8,00

16

1
Общинагодина
работна
статиска,
работни
документи и
бележки,
създадени от
общинската
администраци
я по време на
изготвяне и
актуализиран
е на ОПР;

Х

8

Справки в
общината за
изпълнение
на
общинската
стратегия за
социалните
услуги;
Приета и
действаща
местна
нормативна
уредба,
съобразена с
приложимото
национално
законодателст
во.
Справки в
общината за
изпълнение
на
общинската
стратегия за
социалните
услуги;
Приета и
действаща
местна
нормативна
уредба,
съобразена с

1
година

0,00 100,00

1
година

Х

Специфична цел 5:
Развитие на
социалните услуги
и интеграция на
уязвимите групи
Места за настаняване Брой
в социални
заведения;

Мярка 1. Развитие
на социалните
услуги
Лица (семействата)
за жилищно
настаняване,
настанени;

Брой

Х

приложимото
национално
законодателст
во.

Мярка 2.
Интеграция на
уязвимите групи

Социални услуги и
Брой
обслужвани лица,
предоставяни в
общината;
Противообщественит Брой
е прояви в общината

Информация
от ТДСП;
Община
Харманли;
РПУ на МВР
- гр.Харманли

1
година

350,00

1
година

609,00 300,00

450

Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура
Специфична цел 1:
Обновяване и
доизграждане на
техническата
инфраструктура,
стимулираща
развитието на
конкурентоспособн
а общинска
икономика,
респективно
доходите на
населението
Рехабилитирани
Км
ОПУ 1
0,00 63,70
Мярка 1.
третокласни пътища
Хасково година
Подобряване
в лошо състояние;
АПИ
параметрите и
Подобрени общински Км
Община
1
0,00 97,30
състоянието на
пътища в лошо
Харманли
година
транспортната
състояние
инфраструктура с
Подобрена улична
Км
Община
1
127,00 349,12
регионална
мрежа в лошо
Харманли
година
значимост
състояние
1
Домакинства/стопанс Брой Справка от
Х
100,00
година
ОА за
ки предприятия,
изпълнени
обслужвани от
проекти и
нови/подобрени
Мярка 2.
числеността
системи за
Енергийна
на
газифициране и
ефективност
обезпечените
възобновяеми
райони в
източници на
общината.
енергия;
Специфична цел 2:
Изграждане,
разширяване и
поддържане на
техническа
инфраструктура,
подобряваща
жизнената среда

Мярка 1.
Създаване и
прилагане на
стратегически
подход при
управлението на
техническата
инфраструктура в
общината
Мярка 2.
Изграждане на
канализационна
мрежа и
осигуряване
пречистването на
отпадъчните води
чрез изграждане на
ПСОВ и
довеждаща
инфраструктура
Мярка 3.
Подобряване на
съобщителните
връзки като
качество и обхват
на предлаганите
услуги

Осигурена питейна
Км
вода от пречистващи
съоръжения с нови
довеждащи
водопроводи
Население осигурено %
с питейна вода
отговаряща на
Наредба №9
Изградена нова
канализационна
мрежа;

Км

Изградена ПСОВ

Км

Разкрити нови
постове

Брой

Осигурено покритие

%

Община
Харманли,
ВиКХасково

1
година

0,00 130,00

Община
Харманли,
ВиКХасково
Община
Харманли,
ВиКХасково
Община
Харманли,
ВиКХасково

1
година

0,00% 100,00
%

1
година

85,00 105,00

Оператори,
Община
Харманли
Оператори,
Община
Харманли

1
година

0,00

1

1
година

7
7
434,00 534,00

1
година

100,00 100,00
%
%

Приоритет № 4. Екологично развитие
Специфична цел 1:
Трайно
подобряване на
екологичното
състояние на
община Харманли
Мярка 1.
Екологичен
мониторинг –
изграждане на
система за
непрекъснато
следене на
замърсяването на
въздуха, водата и
почвата

Мярка 2.
Програмни мерки

Изградени/доставени Брой
пунктове за
наблюдение

Община
Харманли,
РИОСВ Хасково

1
година

0,00

10

Актуализиране
Брой
програмата за
опазване на околната
среда;
Брой
Реализиране на
проект "Подобряване
качеството на
питейната вода;

Общински
съвет
Харманлирешение

1
година

0,00

1

Община
Харманли,
ВиКХасково

1
година

0,00

1

Мярка 3.
Технически и
технологични
мерки

Техника за
Брой
сметосъбиране,
рециклиране, съдове;
Изграждане на парк Брой
на р. Харманлийска;
Почистени речни
Дка,
корита на р.
Харманлийска и др.
реки;
Брой
Процедури за
изготвяне на правила
за обществено
обсъждане и
обявяване и
оповестяване на
резултати;

Мярка 4.
Партньорство с
бизнеса и
гражданското
общество

Община
Харманли

1
година

0,00

3

Община
Харманли

1
година

0,00

1

Община
Харманли

1
година

0,00

20

Покани
за 1
присъствие година
(например
чрез
прессъобще
ние)
на
представите
ли
на
бизнеса
и
гражданскот
о общество;
Списък на
присъствали
те
представите
ли
на
медиите;
обявления и
медийно
отразяване
на отваряне
на офертите;

0,00

3

Приоритет № 5. Развитие на административния капацитет и нови професионални
умения
Специфична цел 1:
Укрепване на
капацитета на
общинската
администрация и
подобряване
координацията в
процеса на
изпълнение на
общинския план за
развитие

Мярка 1.
Утвърждаване на
механизъм за
наблюдение и
контрол при
формулиране и
реализация на
общински
политики

1
година

Брой

Механизъм за
наблюдение и
контрол-Правилник
за работа на
обществен съвет

Общински
съвет
Харманлирешение

0,00

1

Мярка 2. Обучение
и развитие на
умения в
общинската
администрация за
подкрепа на
местната
икономическа
активност и
подобряване на
социалния климат
в общината

Общински
Брой
служители,
участвали в програми
за обучение;

1
година

Х

Община
Харманли

1
година

0,00

1

Община
Харманли

1
година

0,00

15

0,00

1

100

Община
Харманлисправки за
реализирани
програми за
обучение;

Специфична цел 2:
Подобряване на
организацията и
качеството на
предоставяните от
общината
административни
услуги

Мярка 1.
Предоставяне на
комплексни
административни
услуги на
гражданите и
бизнеса и развитие
на електронното
управление
Мярка 2. Развитие
на общинския
информационен
център в община
Харманли

Брой
Въведена единна
система за
предоставяне на
административни и
технически услуги
Създадени
Брой
електронни
административни
услуги;
Въвеждане на
електронно движение
на документи в
администрацията и
Брой
електронно
обслужване на
гражданите

Община
Харманли

1
година

Протоколи от
заседания и
доклади на
експертните
групи
Годишни
доклади

1
година

0,00

3

1
година

0,00

4

Специфична цел 3:
Създаване на
програмен ипроектен
капацитет

Мярка 1.
Създаване на
капацитет за
ефективно
планиране,
програмиране,
управление,
контрол,
наблюдение,
оценка и
подготовка за
усвояване на
средствата по
структурните
инструменти на
ЕС, а така също от

Брой
Създаване на
експертни групи по
наблюдение и оценка
на стратегии,
планове и програми;
Брой
Самостоятелно
изготвяне на
годишни доклади по
реализация на
общински политики;

национални и
местни източници

Създадени общински Брой
сайтове, по
Мярка 2. Развитие
конкретна
на нови подходи за
проблематика;
насърчаване и
Брой
Проведени срещи,
насочване на
публични
регионалното и
обсъждания с
местното развитие
бизнеса, НПО и
гражданите

Община
Харманли

1
година

0,00

4

Община
Харманли

1
година

0,00

4

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.
ГОДИНА НА
ИЗТОЧНИК НА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА
Отго
ФИНАНСИРАНЕ
ПРОЕКТА
НАИМЕНО
ворна
ВАНИЕ НА Индик Мя
Общи Цент Фон Друг Фон
струк
ПРОЕКТА ативна рка
нски рален дове
и
дове
тура
стойно
бюдж бюдж на източ Фир 20 20 20 20 20 20 20
ст
ет
ет
ЕС ници ми 14 15 16 17 18 19 20
Анализ на
40,000 М1- Общи
потребности
1 на
те и
Харм
подкрепа на
анли
бизнеса от
страна на
общината
Регулярни
40,000 М1- Общи
срещи с
1 на
бизнеса и
Харм
информиран
анли
е за
възможности
те от
съответни
проекти
Информация
10,000 М1- Общи
за
1 на
възможности
Харм
те за
анли
финансиране
по
европейски
програми от
фондове на
ЕС от уебстраницата
на общината

Разработване 30,000 М1- Общи
на пакет от
1 на
инструменти
Харм
за
анли
стимулиране
на бизнеса
на местно
ниво:
Иницииране, 200,000 М1- Общи
разработване
2 на
и
Харм
реализиране
анли
на проект за
създаване и
развитие на
клъстер
хранителновкусова
промишлено
ст
Иницииране, 100,000 М1- Общи
разработване
2 на
и
Харм
реализиране
анли
на проект за
посадъчни
растения
Подпомагане 192,000 М1- Общи
участието на
3 на
производите
Харм
лите в
анли
регионални,
национални
и
международ
ни
изложения и
панаири
Осигуряване
80,000 М1- Общи
3 на
на
Харм
възможности
анли
за фирмипроизводите
ли да
разполагат
със
собствени
щандове и
по-добри
условия по
време на
Коледните
базари в
града
Организиран
14,000 М1- Общи
3 на
е на
Харм
фестивал на
анли
виното

Харманли40,000 М1- Общи
3 на
развитие и
Харм
утвърждаван
анли
е на
изложението
, като
предпочитан
о място за
реклама и
представяне
на нови
продукти за
български и
чуждестранн
и фирми
Организиран
58,000 М1- Общи
е на
3 на
ежегодно
Харм
търговско
анли
изложение за
здравословн
и
хранителни
продукти и
павликенски
посадъчни
растения и
др.
Повишаване 150,000 М2- Общи
на
1- на
конкурентос
Харм
по-собността
анли
чрез
маркетинг,
премахване
на пречките
за
инвестиции,
координиран
е на
иницативите
за
икономическ
о развитие
Проучване
50,000 М2- Общи
на площадки
2 на
за
Харм
изграждане
анли
на нови
производств
ени зони
Изграждане/ 300,000 М2- Общи
обновяване
2 на
на
Харм
прилежащит
анли
е
комуникаци
и към
съществува
щи

производств
ени
предприятия

Модернизир
ане на базата
на
Общински
пазари в
Община
Харманли
Разработване
на общинска
иновационна
стратегия
Подкрепа на
публичночастните
партньорств
а при
трансфер на
технологии
Иновации и
технологии
за
стартиращи
фирми и
МСП
Иновации в
енергийна
ефективност
и опазване
на околната
среда
Изготвяне на
бизнес
планове и
проекти за
създаване на
модерни
фирми
Осигуряване
на
компетентна
информация
за
подходящи
породи,
изисквания
за качество,
пазарни
конюнктури
Администра
тивна
подкрепа в
изготвяне и
реализация

50,000 М2- Общи
2 на
Харм
анли

20,000 М2- Общи
3 на
Харм
анли
300,000 М2- Общи
3 на
Харм
анли

200,000 М23

200,000 М24

100,000 М3- Общи
1 на
Харм
анли,
МИГ
14,000 М3- Общи
1 на
Харм
анли,
МИГ

14,000 М3- Общи
1 на
Харм
анли,
МИГ

на
инвестицион
ните проекти

Разширяване
на
ветеринарна
та помощ за
общината
Максимално
оползотворя
ване на
възможности
те на
фондовете
на ЕС
Привличане
на
инвеститори
за развитие
на
земеделието
Съдействие
за комасация
на
необходимат
а земя
Иницииране
на публичен
проект за
възстановява
не и
разширяване
на
напоителнит
е полета и
съоръжения
Актуализира
не и
картиране на
микроязовир
ите и
микрорайон
ите,
подходящи
за поливно
земеделие
Засаждане и
отглеждане
на нови и
възстановяв
ане на
съществува
щи горски
масиви

210,000 М3- МЗХ
1

4 М3- Общи
000,000
2 на
Харм
анли

20,000 М3- Общи
2 на
Харм
анли
100,000 М3- Общи
2 на
Харм
анли
100,000 М3- Общи
3 на
Харм
анли

120,000 М3- Общи
3 на
Харм
анли

3 М3 Общи
100,000
-4 на
Харм
анли,
ОП
'Гори"

Преустройст 100,000 М4- Общи
во и
2 на
модернизаци
Харм
я на
анли
пчелините
по
изискваният
а на ЕС
Модернизац 400,000 М4- Общи
ия на
2 на
фермите за
Харм
дребен и
анли
едър рогат
добитък,
свине и
птици,
възстановява
не и
развитие на
биволовъдст
во
Подкрепа на 150,000 М4- МЗХ
млади
2
фермери
300,000 М5- Общи
1 на
Привличане
Харм
на
анли
инвеститор
ив
предприяти
я за
преработка
на плодове
и зеленчуци
(замразяван
е, сушене,
консервира
не,
дестилиране
)
Подпомаган 100,000 М5- Общи
2 на
е на частни
Харм
инициативи
анли
в създаване
на
микропредприятия
(сувенири, ,
пакетиране
на храна)
Подпомаган 200,000 М5- Общи
3 на
е на
Харм
частните
анли
инициативи
в областта
на туризма

Информиран
70,000 М1- Общи
е на
1 на
работодател
Харм
ите и
анли
безработните
лица за
политиката
по заетостта,
регламентир
ана в
Национални
я план за
действие по
заетостта
Усъвършенс
70,000 М1- Общи
тване на
1 на
системата за
Харм
работа с
анли,
работодател
Бюро
ите, с цел
по
максималнот
труда
о им
обхващане и
насърчаване
за
използване
на
предлаганит
е от ДБТ
услуги по
заетостта,
съобразно
ситуацията
на пазара на
труда
Модернизир
5 М2- Общи
ане на
800,000
1 на
сградния
Харм
фонд и
анли,
оборудванет
РИО
о на
на
училищата
МОН
Увеличаване 200,000 М2- Общи
дела на
1 на
информацио
Харм
нните и
анли,
комуникацио
РИО
нните
на
технологии в
МОН
училищата
500,000 М3- Общи
Участие в
1 на
международ
Харм
ни проекти и
анли,
здравни
МБА
мрежи
Л

Създаване на 100,000 М3- Общи
условия за
1 на
привличане
Харм
на
анли,
медицински
МБА
специалисти
Л
в общината
Обновяване
2 М3- Общи
на сградния
200,000
1 на
фонд на
Харм
здравната
анли
система и
болницата в
едно с
прилежащат
а инженерна
инфраструкт
ура
Провеждане
50,000 М3 Общи
на
-2 на
Харм
общинска
анли
политика за
намаляване
броя на
здравнонеосигурени
те лица,
особено в
селата
Инвестиции
2 М4- Общи
за
200,000
1 на
обновяване
Харм
на
анли
културните
институции,
в т.ч.
читалищата
и религиозни
храмове
Достъп,
2 М4- Общи
опазване,
070,000
1 на
експониране,
Харм
социализира
анли
не и
популяризир
ане на
културноисторическо
то
наследство
Насърчаване
50,000 М4- Общи
на
1 на
предприемач
Харм
еството в
анли
сферата на
културата,
обвързване с
културен
туризъм

Развитие на
спорта и
местата за
отдих
Развитие на
младежките
дейности
Разширяване
на
социалните
услуги,
модернизаци
яи
разширяване
на
материалнат
а база на
социалните
заведения
Изграждане
на хоспис,
осигуряващ
грижи за
пациенти с
нисък
социален
статус,
терминално
болни,
изпаднали в
безпомощно
състояние
Подобряване
състоянието
на
социалните и
защитени
жилища
Проект
„Подкрепа за
деинституци
ализация на
социалните
институции,
предлагащи
услуги за
деца в риск”
Създаване на
общностен
център за
деца и
семейства
Насърчаване
на достъпа
на уязвимите
групи до
образование,
на активно

2 М4 Общи
000,000
-2 на
Харм
анли
100,000 М4 Общи
-3 на
Харм
анли,
АСП
2 М5- Общи
300,000
1 на
Харм
анли

700,000 М5- Общи
1 на
Харм
анли

300,000 М5- Общи
1 на
Харм
анли,
АСП
500,000 М5- Общи
1 на
Харм
анли,
АСП

200,000 М5- Общи
1 на
Харм
анли
140,000 М5- Общи
2 на
Харм
анли,
АСП

поведение на
трудовия
пазар и др.

Подобряване
достъпа на
хора с
увреждания
до
обществени
места,
сгради,
транспорт,
обществена
информация
и др.
Рехабилитац
ия на IIIкласната
пътна мрежа
Рехабилитац
ия на IVкласната
пътна мрежа
Ремонт и
реконструкц
ия на
уличната
мрежа в
общината
Модернизац
ия на
организация
та на
движение в
общината и
изграждане
на кръгови
кръстовища
Реализиране
на програма
за енергийна
ефективност
и
възобновяем
и енергийни
източници
Топлинно
саниране на
големите
обществени
сгради
(задължител
но по Закона
за
енергийната
ефективност
)

100,000 М5- Общи
2 на
Харм
анли,
АСП

35 М1- ОПУ000,000
1 ИАП
25 М1- Общи
000,000
1 на
Харм
анли
15 М1- Общи
000,000
1 на
Харм
анли
750,000 М1- Общи
1 на
Харм
анли

3 М1- Общи
000,000
2 на
Харм
анли

3 М1- Общи
000,000
2 на
Харм
анли

Участие в
програма за
обновяване
на жилищата
Подмяна на
уличното
осветление с
енергоефект
ивно
Стимулиран
е ползването
на
алтернативн
и/
възобновяем
и енергийни
източнии
(масово
информиран
е за
предимстват
аи
възможности
те)
Рехабилитац
ия на
водоснабдит
елната
мрежа и
осигуряване
на постоянно
подаване на
питейна вода
Изграждане
на
канализаци
онна мрежа
и
осигуряване
пречистван
ето на
отпадъчнит
е води чрез
изграждане
на ПСОВ и
довеждаща
инфраструк
тура
Подобряван
е на
съобщителн
ите връзки
като
качество и
обхват на
предлагани
те услуги

50,000 М1- Общи
2 на
Харм
анли
700,000 М1- Общи
2 на
Харм
анли
70,000 М1- Общи
2 на
Харм
анли

4 М2- Общи
000,000
1 на
Харм
анли

30 М2 Общи
000,000
-2 на
Харм
анли

500,000 М2 Общи
-3 на
Харм
анли

Екологичен
мониторинг
–
изграждане
на система
за
непрекъсна
то следене
на
замърсяван
ето на
въздуха,
водата и
почвата
Актуализира
не
програмата
за опазване
на околната
среда и
отпадъците
Реализиране
на проект
„Подобряван
е качеството
на питейната
вода с
озонаторни
станции
Разширяване
на
дейностите
по третиране
на битовите
отпадъци
Изграждане
на парк по
поречието на
р.
Харманлийс
ка
Внедряване
на
съвременна
техника за
сметосъбира
не,
сметоизвозва
не и
специализир
ани съдове
за отпадъци
Полагане на
грижи за
складовете
за пестициди
и хербициди
с оглед
правилното
им

70,000 М1 Общи
-1 на
Харм
анли

50,000 М1- Общи
2 на
Харм
анли

1 М1- Общи
050,000
2 на
Харм
анли

3 М1- Общи
900,000
3 на
Харм
анли
200,000 М1- Общи
3 на
Харм
анли
1 М1- Общи
200,000
3 на
Харм
анли

150,000 М1- Общи
3 на
Харм
анли

съхранение и
обзвреждане

Почистване
750,000 М1- Общи
на речните
3 на
корита и
Харм
водосбори
анли
Повишаване
70,000 М1- Общи
на
4 на
познанията,
Харм
културата и
анли
съзнанието
на децата и
населението
по въпросите
на
опазването
на околната
среда и
устойчивото
развитие
Подобряване 170,000 М1- Общи
капацитета
4 на
на
Харм
стопанските
анли
сектори за
управление
на дейности,
които
въздействат
върху
околната
среда, чрез
масово
прилагане на
доброволни
екологични
схеми в
индустриалн
ия сектор
70,000 М1- Общи
Привличане
4 на
и
повишаване
Харм
участието на
анли
общественос
тта в процеса
на вземане
на решения
и
осигуряване
на широк
достъп до
информация
та,
съдържаща
се във
всички

публични
регистри и
други
документи,
съгласно
нормативнат
а уредба

Утвърждава 45,000 М1- Общи
1 на
не на
Харм
механизъм
анли
за
наблюдение
и контрол
при
формулиран
еи
реализация
на
общински
политики
40,000 М1- Общи
Обучение и
2 на
развитие на
Харм
умения в
анли
общинската
администра
ция за
подкрепа на
местната
икономичес
ка
активност и
подобряван
е на
социалния
климат в
общината
Предоставян 300,000 М2- Общи
е на
1 на
комплексни
Харм
администрат
анли
ивни услуги
на
гражданите
и бизнеса и
развитие на
електроннот
о управление
Развитие на
100,000 М2- Общи
общинския
1 на
информацио
Харм
нен център в
анли
община
Харманли

Изграждане 140,000 М3- Общи
на ефикасна
2 на
и
Харм
усъвършенст
анли
вана
функционал
ноорганизацио
нна
структура на
общината,
която да
води до
управление,
изградено на
принципите
на
партньорств
ото
Прилагане и
70,000 М3- Общи
ускорено
2 на
въвеждане
Харм
на
анли
широколент
овите
комуникаци
и, уебориентирани
те връзки и
създаване на
атрактивни
сайтове за
общината и
сферата на
конкретните
интереси
Развитие на
49,000 М3- Общи
засилен
2 на
диалог и
Харм
взаимоизгод
анли
на съвместна
дейност с
бизнесобщността,
НПО и
гражданите

ПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ
ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ЗА ПЕРИОДА 2014–2020Г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. (1) С този Правилник се урежда организацията за прилагане на методите и
механизмите за наблюдение, оценка и контрол на общинските политики за развитие на
община Харманли за периода 2014 – 2020 г.
(2) Представят се насоки и препоръки за подпомагане представителите на Община
Харманли, в това число – Общинска администрация и Общински съвет, при планирането,
подготовката и провеждането на основни политики за местно развитие.
(3) Формулирани са:
1. Дейността на участниците в цялостния процес на наблюдение и оценка;
2. Целите и правилата за обществено обсъждане;
3. Механизмите за гражданско участие;
4. Целите, средствата и функциите на обществения съвет за наблюдение и контрол;
5. Процедурните правила за работа на обществения съвет;
6. Системата, показателите и индикаторите за наблюдение, контрол и оценка;
7. Източниците на информация, системата на докладване и осигуряване на
публичност.
8. Предмета на дейност, законовите изисквания и състава на обществения съвет;
Чл.2. (1) Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и
приоритетите за местно развитие, респективно на ОПР и общинските стратегии и
програми на община Харманли, съгласно определените физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за
управление.
(2). Относими към предмета по ал.1. са и мерките за осигуряване на информация и
публичност, касаещи резултатите от изпълнението на документите за стратегическо
планиране на общинско развитие, както следва:
1. Стратегия за развитие на община Харманли;
2. Стратегия за управление на общинската собственост в община Харманли;
3. Стратегия за защита на детето в община Харманли;
4. Стратегия за управление на риска в община Харманли;
5. Стратегия за развитие на социалните услуги на община Харманли.
ГЛАВА ВТОРА
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕТАПА НА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И
КОНТРОЛ
РАЗДЕЛ І
ПРАВИЛА И МЕХАНИЗЪМ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕТАПА НА
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР.

Чл.3. (1) В рамките на действащото законодателство Кметът на община Харманли
има задължението да ръководи цялата изпълнителна дейност и контрола по обсъждане и
съгласуване на Общинският план за развитие със заинтересуваните органи и
организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
(2) Нормативната уредба свързана с регионалното развитие определя възможности
за участие както на отделни граждани, така също и на техни сдружение и представители
в обсъждането на проблемите и насоките за развитие на местните политики.
(3) Чрез това участие се гарантира наличието на коректив на административните
решения и повишаване на равнището на прозрачност на взетите решения относно
приоритетите в политиките и техните реализации.
Чл.4. (1) Механизмите за гражданско участие се прилагат чрез три основни
инструмента за осъществяване на партньорства:
1. Информиране – еднопосочни информационни потоци, при които местните
власти изготвят и предоставят информация, предназначена за гражданите и техните
организации. Осъществява се чрез официални документи; пресконференции, радио и
телевизионни предавания, създаването на електронни страници и уеб базирани канали
на информация; отговори на въпросници и проучвания, безплатни телефони за „горещи
линии” и др.
2. Консултиране – двупосочна връзка, при която гражданските организации
осъществяват обмен на информация с държавните институции. Консултациите включват
оценки на бенефициентите, събиране на обратна информация и отзиви, срещи в
общината, фокус групи, конференции, кръгли маси, обсъждания и др. форми.
3. Ангажиране или активно участие – връзка, основаваща се на партньорство с
местните органи, при което гражданите и техните организации вземат активно участие
в процеса на разработване на конкретни дейности и политики. При него се признава
ролята на гражданите в процеса на предлагане на варианти, въпреки че отговорността за
окончателното решение или формулирането на дадена политика се поема от община
Харманли.
(2) При форми на сътрудничество между местната власт и гражданските
организации, контролът върху взетите решения е споделен.
1.Споделянето при вземане на решения е приложимо, когато познанията,
капацитетът и опитът на външните участници са критични за постигането на целите на
политиката.
2. Предполага по-засилени тенденциите за отговорност при изпълнение на взетите
решения, интереса от наблюдение на качеството на изпълнение на решенията,
упражняването на контрол от различни заинтересовани страни, изграждането и
прилагане на култура за отчетност и публичност на постигнатите резултати от местната
власт.
(3) Насоките за взаимодействие между местната власт и гражданските организации
се систематизират както следва:
• Съвместно разработване на цялостна политика на общината за местно развитие,
на определени целеви политики и програми (например финансова политика, програма за
социално подпомагане, стратегия за работа с младите хора в общината и др.), както и на
споразумения за съвместна дейност.
• Въвличане на СГО в работата на комисиите към Общинския съвет, излъчване на
експерти от общинската администрация за съвместна работа със СГО.

• Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на проблемите,
групи за граждански диалог, консултативни и обществени съвети към кмета, мрежи и
коалиции за партньорство и др.
• Изграждане на временни, или постоянно действащи органи за взаимодействие
между Общински съвет, общинска администрация и СГО.
• Обединяване на усилията за финансиране на значими местни дейности.
• Създаване на публичен регистър на СГО в общината, който да отразява сферите
им на дейност, осъществените партньорства и изпълняваните проекти.
(4) За подпомагане администрацията на община Харманли при организиране и
провеждане на наблюдението и оценката на изпълнение на ОПР и общинските стратегии
и програми, се предвижда сформиране на представителна работна група от експерти от
всички заинтересовани страни и организации и изграждане на експертен екип за
мониторинг.
(5) Взаимодействието между местната власт и гражданските организации при
разработване на политики съдейства и за изграждане и развитие на местни партньорства
и капацитет.
(6) Възможността за участието на представителите на неправителствените
организации в откритите заседания на Общинския съвет е необходимо условие за
продължаване на съвместната работа по прилагане на политиката, осъществяването на
мониторинг и граждански контрол при оценяване на резултатите от различните
политики.
Чл. 5. (1) Осигуряване на публичност и прозрачност на ОПР и общинските
стратегии и програми на община Харманли и информираност за заинтересованите страни
и участниците във формирането и прилагането на местната политика.
1. ЗРР определя документите на регионалното развитие на различни
административни нива като официална публична информация.
2. Стратегиите, плановете и програмите за регионално и местно развитие, както и
документите и действията на държавните органи и на органите на местното
самоуправление, свързани с тяхното изработване, одобряване, приемане, актуализиране,
изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена информация.
(2) Органите на местната власт информират своевременно и по подходящ начин
обществеността за характера и същността на тези документи и за действията, свързани с
изработването,
одобряването,
приемането,
актуализирането,
изпълнението,
наблюдението и оценката на стратегиите, плановете и програмите за общинско развитие,
за необходимостта, потенциалните ползи и за последиците от тях, както и за
постигнатите резултати.
1. На ниво община Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват
информация и публичност на общинския план за развитие и общинските стратегии и
програми в съответствие със своите компетенции.
2. Общинският съвет, по-конкретно, като орган на наблюдение на изпълнението на
общинския план за развитие е задължен да определи и да осигури изпълнение на мерки
за информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел
гарантиране прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране
на общинското развитие.
(3) Доклади за наблюдение и оценка изпълнението на общинския план за развитие
се публикуват на интернет-страницата на общината от общинска администрация, като
изискване на ЗРР и ППЗРР в рамките на мерките за публичност и прозрачност на
документите.
(4) Изгражда се и функционира Единната информационна система (ЕИС) за
управление на общинското развитие. Публикуват се за обществено ползване:

1. Общинският план за развитие и общинските стратегии и програми на община
Харманли;
2. Докладите от мониторинга, анализа и оценката на тяхната реализация – годишни,
междинни и окончателни.
Целта на ЕИС е постигане на ефективното и ефикасното управление на общинското
развитие и осигуряването на информация, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, финансирането, наблюдението и оценката на местното
развитие (чл. 25 ЗРР и чл. 4 ППЗРР).
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
Чл. 6. (1) Изработване и въвеждане на правила за обществено обсъждане на
общински политики и обявяване и оповестяване на резултатите от него.
• Участието на гражданите и НПО при вземане на решения е директно свързано
с принципа на доброто управление. Въвличането им в процеса на вземане на управленски
решения се прилага с цел: по-голяма прозрачност и отчетност на институциите;
подобряване на качеството и повишаването на легитимността на вземаните решения;
• Реалното и ефективно участието на гражданите и гражданските организации в
процеса на изготвяне на политики, концепции, стратегии и др. гарантира тяхната
предвидимост и по-доброто им качеството и намалява практиката на многобройното им
преправяне;
• Вземат се под внимание разнообразни гледни точки, а не само на определени
групи или икономически лобита. Приетите решения отговарят и отразяват в по-голяма
степен обществения интерес.
• Гражданите познават по-добре реалните си проблеми, които администрация се
опитва да разреши, затова се използва съсредоточения експертен потенциал от
гражданските организации.
(2) При изготвяне на наредби и политики, концепции и стратегии:
1. Процесът на обществени консултации е задължителна и неотменима част;
2. Приемат се задължителни за администрацията правила, чрез които реално се
гарантира провеждането на обществени консултации;
3. Разписана е процедура, в която се определят задължения и срокове, с които
администрацията се обвързва при консултиране на нормативните актове и
политическите документи с гражданите и гражданските организации.
(4) Основните принципи са:
• Процесът за консултиране е отворен и достъпен за всички – граждани, граждански
организации (юридически лица с нестопанска цел), граждански групи и инициативи (с
неперсонифициран характер, без качество на юридически лица).
• Всеки проект, заедно с мотивите и оценката за неговото въздействие, се
публикуват на Интернет страницата на общината, като се посочва и крайният срок за
приемане на становища и предложения от граждани и граждански организации;
• Своевременно се осигурява достатъчно информация за съответния проект, както
и за формите на обществено обсъждане, с цел ефективно включване в процеса от страна
на представители на гражданското общество;
• Осигуряване на достатъчен срок за подаване на предложения.
• Експертизата, която се предлага от страна на гражданите и структурите на
гражданското общество, се използва рационално чрез гарантиране на възможност за
включване на представители на гражданското общество в съвместни работни групи с

държавните органи, както и в обществените обсъждания. В този случай се използва
механизъм, по който гражданска организация или група, която се чувства засегната от
бъдеща регулация, да участва в общественото обсъждане.
• Общината е длъжна да разгледа становищата и предложенията на участниците в
обсъждането и да публикува в Интернет обобщена информация за приетите и
отхвърлените предложения, както и мотивите за това.
• Администрацията стимулира диалога с гражданските организации.
ГЛАВА ТРЕТА
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ. ЦЕЛИ,
СРЕДСТВА, ФОРМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И
СЪСТАВ НА СЪВЕТА
РАЗДЕЛ І
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл. 7 (1) Гражданите създават и участват в обществен съвет за наблюдение и
контрол.
1. Съветът е консултативен орган към Кмета на общината и Общинския съвет.
2. Обществените съвети се създават на територията на общината и за тях се води
списък в общинската администрация.
3. В списъка се вписват: имената на лицата, представляващи обществения съвет,
координати за контакти, областите / направленията, в които ще работи съветът.
4. Списъкът се публикува на Интернет страница на общината.
(2) Съветът изразява волята на структурите на гражданското общество в следните
области:
1. Териториално развитие и благоустрояване;
2. Околна среда и екология;
3. Икономическо развитие;
4. Образование и младежки дейности;
5. Здравеопазване и социални дейности;
6. Култура;
7. Обществен ред и сигурност;
8. Гражданско общество и правов ред.
РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Чл. 8. (1) Основни цели на Обществения съвет са:
• Да действа като обществен орган, който, обединявайки усилията на местните
заинтересовани страни, контролира и подпомага дейността на общината в конкретна
област или сфера на функциониране (образование, социално подпомагане, туризъм,
обществен ред и сигурност и т.н.).
• Да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество
в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на правовата
демократична и социална държава;

• Да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и
структурите на гражданското общество;
• Да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на
структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения
по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси.
• Да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията,
гражданите и гражданските организации, изразяващо се в:
• обмен на информация;
• партньорство по програми и проекти;
• координация на дейностите, свързани с развитието на община Харманли;
• подкрепа и лобиране на обществено полезни програми и проекти;
• създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие на района,
в това число подобряване нивото на обществена информираност;
• подобряване на връзките с местните власти и институции.
(2) Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост,
независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и
общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.
РАЗДЕЛ ІІІ
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Чл. 9. (1) За постигане на целите си общественият съвет:
• разработва и приема становища по устройствени планове и програми и местни
стратегии, относно цялостното развитие на общината; изразява становища по
стратегически проблеми на района;
• извършва анализи по проблемите на цялостното развитие на общината,
включени в годишния й план за работа, участва при покана в разработването на
национални и териториални програми за местно развитие;
• представя пред компетентните държавни органи съгласувано мнение на
управителния съвет на съвета по проекти за нормативни актове, уреждащи въпроси на
местната власт и развитието на гражданското общество;
• участва в разработването, кандидатстването и изпълнението на проекти и
програми за реализация на целите на съвета;
• проучва системно резултатите от прилагането на законодателството, свързано с
развитие на местното самоуправление, децентрализацията, благосутрояването на
община Харманли, развитието на гражданското общество и свързаните с това
инициативи и мероприятия;
• предлага на компетентните държавни органи мерки за спазване и
усъвършенстване на политиката и дейностите в тази насока;
• по своя инициатива или по искане на компетентните държавни органи отстоява
интересите на своите членове, както и на жителите, и на работещите в района на
общината.
(2) За осъществяване на целите си обществения съвет си сътрудничи със средствата
за масова информация, сродни сдружения и организации. Участва в консултативни и
други органи и организации, организира пресконференции и представя искания към
компетентните държавни институции.
РАЗДЕЛ ІV

ФУНКЦИИ И ФОРМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
СЪВЕТ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ.
Чл. 10. (1) Функциите изпълнявани от обществения съвет са контролна,
консултативна и за съгласуване на интересите и осигуряване на обществена подкрепа за
политиката и дейностите в определена област, напр:
1. Съдейства за провеждане на политиките по образование, социално подпомагане,
туризъм, обществен ред и сигурност и т.н в общината.
2. Обсъжда общински стратегии, програми и проекти, свързани с политиките по т.1.
3. Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на услуги на
физическите и на юридическите лица.
4. Осъществява контрол върху качеството на услуги в съответствие с утвърдените
критерии и стандарти.
5. Дава становища за специализирани услуги на територията на общината.
(2) Форми на функциониране на съвета:
• Провежда заседания – редовни, изнесени, по определени теми, в обичаен или
в разширен състав с привличане на заинтересовани страни съобразно обсъжданата
проблематика;
• Участва в работни групи, изготвящи различни документи (стратегии,
програми, правилници и пр.);
• Изготвя документи и предложения от името на съвета до кмета и/или до
Общинския съвет;
• Изготвя становища по различни документи, които се предоставят на кмета
и/или на Общинския съвет;
• Провежда анкетни проучвания сред гражданите по определени проблеми и
„сверяване” с тях на възможните мерки за решаването на проблемите;
• Информира и консултира гражданите за техните права и задължения;
• Изготвя годишни отчети за дейността на съвета и ги представя пред
Общинския съвет;
• Осигурява прозрачност и публичност на работата на съвета – чрез отворения
характер на заседанията, които са достъпни за граждани и медии, чрез предоставяне на
информация за медиите и пр.
• Въвежда принципа на консенсус при вземането на решения от съвета.
(3) Права и задължения на членовете на Обществения съвет:
1. Право да изискват и да получават информация за дейността от ресорните
общински звена, осъществяващи политиките по образование, социално подпомагане,
туризъм, обществен ред и сигурност и т.н в общината.
2. Задължение да спазват нормативните изисквания за защита на информацията,
която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност.
(4) Правомощия на Обществения съвет: При установяване на пропуски и сигнали за
нарушения при осъществяване дейностите по общинските политики, обществените
съвети уведомяват писмено председателя на Общинския съвет и Кмета на общината.
РАЗДЕЛ V

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ. ДЕМАРКАЦИЯ,
КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Чл. 11. (1) Основен предмет на дейност на обществения съвет е:
• Организиране, провеждане и администриране на участието на широк кръг
представители на гражданското общество в обществения и икономически живот на
районно, общинско и държавно ниво.
• Подготовка на проекти, организиране на семинари, кръгли маси и конференции
във връзка с целите средствата на съвета;
• Спомагане за развитие и укрепването на гражданското общество и упражняване
на контрол върху органите на местната власт и самоуправление.
• Организиране на активно участие чрез органите на управление на съвета и
комисиите към него при обсъждане на проблемите и вземане на решенията на територията
на община Харманли.
(2) Общественият съвет работи на основата на правилник за своята дейност и
годишни планове, приети от Общинския съвет.
(3) Към обществения съвет се създават постоянни и временно действащи комисии,
съставени от членове на Съвета и привлечени експерти.
(4) Работата на комисиите се организира в съответствие с правилника за дейността
на Съвета и с вътрешен правилник.
(5). Общественият съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца или извънредно,
по искане на Председателя, или на една трета от неговите членове.
(6). Пленарните сесии на съвета са публични.
Чл.12 Демаркация на функциите на обществения съвет с общинска администрация
и общински съвет.
(1). Проектите на документи, приемани от Общинския съвет, заедно с мотивите към
тях, се публикуват на Интернет страницата на общината, с което се открива процедурата
по обществена консултация като се посочва и крайният срок за приемане на становища
и предложения от граждани и организации.
(2). Обществената консултация се извършва чрез провеждане на писмени
консултации, обществени обсъждания, дискусии, съвместни работни групи с
неправителствени организации и други подходящи форми на обсъждане.
(3). Становищата и предложенията по консултираните проекти се представят от
граждани и организации в 20-дневен срок от публикуването и включват общ коментар
по проекта, коментар по отделни разпоредби с мотивирани конкретни предложения за
подобряването им, както и предложения за възможни други решения. Становищата и
предложенията трябва да бъдат формулирани в писмен вид и подписани от съответното
лице.
(4) Общинският съвет, е длъжен да разгледа становищата и предложенията на
участниците в обсъждането, ако те са подадени в срок и отговарят на изискванията. В
10-дневен срок след приключване на обществената консултация, Общинският съвет
публикува в Интернет страницата на общината обобщена информация за приетите и
отхвърлените предложения, както и мотивите за това.
Чл. 13. Координация и сътрудничество между областта, общините и региона.
(1) Мониторингът на реализация на дадена политика/програма/проект е постоянен
и текущ.
(2) Отчетността по мониторинга се осъществява не на ежедневен принцип, а на помалки или по-големи интервали от време. В случая с реализацията на общинските
планове за развитие и общинските стратегии и програми се изискват:

• Годишни доклади за изпълнение на общинския план за развитие и общинските
стратегии и програми;
• Междинна оценка, която се оформя в междинен доклад;
• Окончателна оценка, които се оформят в окончателен за изпълнение на
общинския план за развитие и общинските стратегии и програми.
(3) Координацията и сътрудничеството на областно и общинско ниво се
осъществява по отношение на срокове за изготвяне на трите упоменати по-горе типа
доклади, но и по отношение обмяна на успешни практики и опит при мониторинг,
наблюдение и реализация на общинските планове за развитие и общинските стратегии и
програми.
1. Копие от приетите от Общински съвет годишни доклади за наблюдение и доклади
за оценка на изпълнението на общинския план за развитие се изпраща на председателя
на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
2. Всеки един от докладите за мониторинг, оценка и реализация на общинския план
за развитие и общинските стратегии и програми – годишен, междинен, окончателен – се
предава своевременно на областна администрация, където ще послужи за мониторинг,
оценка и реализация на областната стратегия за развитие.
3. Резултатите от наблюдението и оценките на общинските планове за развитие и
общинските стратегии и програми и тези на регионалните планове за развитие се отчитат
при изпълнението на съответните областни стратегии за развитие и на Националната
стратегия за регионално развитие.
РАЗДЕЛ VІ
СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Чл. 14. Състав и органи.
(1) Обществените съвети се създават по инициатива на Кмета на общината или на
Общинския съвет.
1. Общественият съвет се състои от представители на граждански организации,
инициативни комитети, интелектуалци, политици, бизнесмени, експерти и др. активни
граждани, присъединили се и подписали в устройствен правилник за своята дейност.
2. Участниците в учредителното събрание, както и всички присъединили се след
това и одобрени представители на гражданското общество образуват Обществен Съвет.
3. Всички членове на Съвета се ползват с равни права и задължения.
(2) Учредителите избират измежду членовете на Съвета Изпълнителен орган –
Председател, Зам.- Председатели и Организационен секретар.
1. Членовете на Съвета:
1.1. Създават комисии по основните направления на дейност,
1.2. Избират председател на всяка комисия, който автоматично става и
зам.председател на Обществения съвет;
1.3. Приемат Годишен план за дейността на Съвета;
1.4. Приемат Правилник за своята дейност;
1.5. Участват в подготовката и провеждането на пленарни сесии и заседания.
2. Председателят:
2.1. Ръководи дейността на Съвета и го представлява пред общината и
обществеността;

2.2. Свиква пленарна сесия по своя инициатива или по инициатива на една трета от
членовете на съвета и ръководи заседанията на пленарната сесия и на председателския
съвет;
2.3. Подписва актовете, приети от пленарната сесия, разпорежда изпращането им на
заинтересуваните органи;
2.4. Разпределя по комисии предложенията за становища;
2.5. Информира обществеността за действията на съвета;
3. Зам.-Председателят:
3.1. Ръководи съответната комисия по направление или област на действие;
3.2. Поема функциите на Председателя, в случаите когато последният е
възпрепятстван да изпълнява своята дейност;
4. Организационният секретар:
4.1. Координира разработването на становищата;
4.2. Изпраща материалите за обсъждане на заседанията на пленарната сесия;
4.3.Отговаря за протоколирането на заседанията на пленарната сесия, и комисиите,
както и за съхраняването на документацията на съвета;
4.4. Изпълнява други функции, възложени му от Председателя.
4.5. Замества зам.-председателя на съвета и изпълнява функции, които той му
делегира.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
РАЗДЕЛ І
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
Чл.15. (1) Вътрешните правила за дейностите, свързани с набиране на информация
за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР и общинските стратегии и
програми на община Харманли обхващат:
1. Разработване на система от индикатори за тяхното наблюдение и оценка;
2. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията им;
3. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност.
(2) Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите
на общинския план за развитие и общинските стратегии на община Харманли на
основата на резултатите от подготовката и изпълнението на проектите, включени в
Програмите за тяхната реализация.
(3) В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските
наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и
икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на
гражданското общество в общината.
РАЗДЕЛ ІІ

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА И
ОБЩИНСКИТЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ
Чл.16. (1) Напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие
на общината по физически и финансови характеристики се отчита чрез система от
индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие, въз основа
на събраната обективна информация и данни.
(2) За целите на плана са използват два вида индикатори:
1. индикатори за резултат - отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението
на определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните
индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и
мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област;
2. индикатори за въздействие - отчитат изпълнението на специфичните и
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за качествено
измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата
степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и
приноса на това развитие за общото развитие на региона..
(3) За разработване на индикаторите cе използва SMART концепцията, а именно:
1. Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни;
2. Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано
бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено определен,
така че да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на мерната единица;
3. Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни
за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими;
4. Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на
проекта и също така да бъде реалистичен;
5. Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в
ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в проекта.
(4) При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на общинския план за развитие и общинските стратегии и
програми на община Харманли, се вземат предвид общите индикатори в областта на
общинската политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС
през периода 2014-2020 г.
В приложение 1 е представена матрица с индикаторите, в която са посочени и
мерните единици за измерване на всеки един индикатор, източниците на информация,
периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане
изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква
да бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за развитие.
РАЗДЕЛ ІІ
НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР И ОБЩИНСКИТЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Чл.17. (1) Наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР и общинските
стратегии и програми на община Харманли следва да се позовават на следните
принципи:
• Единен подход за планиране и програмиране;
• Концентрация на ресурсите;
• Допълване на финансирането от национални публични източници при
съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови
институции;
• Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в
процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията,
наблюдението и оценката;
• Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международно, национално, регионално и местно равнище;
• Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
(2) Общинският план за развитие и общинските стратегии и програми на община
Харманли се приемат от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(3) Кметът на общината има следните задължения:
• Да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
общинския план за развитие и общинските стратегии и програми;
• Да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие и общинските стратегии и програми за одобряване от общинския съвет;
• Да осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие и
общинските стратегии и програми, както и на действията по реализацията им;
• Да организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския
план за развитие и общинските стратегии и програми;
• Да осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и
съгласуване на общинския план за развитие и общинските стратегии и програми;
• Да внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите
от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие
и общинските стратегии и програми, като същите се публикуват и на интернет
страницата на общината;
• Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност
на общинския план за развитие и общинските стратегии и програми в съответствие със
своите компетенции.
РАЗДЕЛ ІІІ
НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР И ОБЩИНСКИТЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ
НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 2014-2020
Чл.18. (1) Изпълнението на общинския план за развитие и общинските стратегии и
програми на община Харманли, се отчита на основата на данните от системата за
наблюдение и оценка на общинския план за развитие и общинските стратегии и
програми, като се изготвят годишни доклади за наблюдението на тяхното изпълнение.
Кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред
общински съвет.

(2) С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на
ОПР и общинските стратегии и програми, е необходимо да се изгради стройна система
за мониторинг и контрол с ясни задължения и отговорности.
1. Създава се постоянна Работна група към Община Харманли, която да
управлява изпълнението на ОПР и общинските стратегии и програми и да упражнява
контрол и мониторинг върху резултатите от изпълнението им.
2. Работната група за управление на реализацията на ОПР и общинските стратегии
и програми (РГ) включва представители на общата и специализираната администрация,
представена от съответните звена, които имат отношение към заложените в ОПР и
общинските стратегии и програми цели и проекти, както и представители на Общинския
съвет.
(3) С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на
ОПР и общинските стратегии и програми, се предвижда включването на представители
на неправителствения сектор. Последните следва да бъдат излъчени от Обществения
съвет и при необходимост, с оглед спецификата, представители на съответната група или
организации.
(4). Като подпомагаща и оперативна структура към РГ следва да се създаде
постоянно Координационно звено (КЗ) на изпълнението на ОПР и общинските
стратегии и програми.
(5). За целите на изпълнението на отделните проекти се създават проектни екипи
за всеки отделен проект, чиито членове следва да имат позиция и професионален профил,
съобразен със спецификата на проектите.
1. Работната група се състои от ръководител, секретар и членове.
2. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР и общинските
стратегии и програми за външните за общината институции.
3. Секретарят на РГ изпълнява функции и на координатор в Координационното
звено на ОПР и общинските стратегии и програми.
4. Заседанията на работната група се провеждат на всяко шестмесечие, а при
необходимост се свикват и извънредно.
5. В дневния ред на всяко от заседанията задължително се отразяват постъпилите
предложения от гражданското общество и неправителствения сектор и Обществения
съвет..
(6). Работната група изпълнява следните функции:
• Следи за напредъка по изпълнението на ОПР и общинските стратегии и
програми и организира събирането и отразяването на изходна информация по приетите
индикатори;
• Информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по
изпълнението на ОПР и общинските стратегии и програми;
• Разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие и общинските стратегии и програми;
• Следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР и общинските
стратегии и програми;
• Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР и
общинските стратегии и програми, включително предлага решения на Кмета на
общината, свързани с препоръки в резултат на междинната оценка;
• Организира актуализирането на Общинския план за развитие и общинските
стратегии и програми на община Харманли;
• Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства,
изискващи корективни мерки и промени в Програмите за реализация на ОПР и
общинските стратегии;

• Обсъжда и инициира промени в Програмите за реализация на ОПР и
общинските стратегии, включително:
•
Промени във финансовата рамка;
8.2. Промени в източниците на финансиране;
8.3. Промени в списъците с проекти в ОПР, включително предложения за отпадане
на проекти и включване на нови проекти;
8.4. Промени в структурата и начина на управление на ОПР.
• Други промени.
• Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения,
свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР и общинските стратегии
и програми, включително промени и преразпределения на средствата по стратегическите
документи;
• Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на
капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за целите на
съфинансирането и мостовото финансиране на планираните за съответната година
проекти, включени в Програмата за реализация на ОПР и общинските стратегии и
програми;
• Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл.
концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, във
връзка с изпълнението на проекти от ОПР и общинските стратегии и програми,
включително за извършване на предпроектни проучвания – концесионни анализи и
анализи за приложимостта на публично-частните партньорства;
(7) Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят
конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците могат
да бъдат конкретни членове на РГ или колективни структури.
(8) Координационното звено изпълнява подпомагаща роля на Работната група като
следи за коректното изпълнение на ОПР и общинските стратегии и програми и текущото
изпълнение на индикаторите, съгласно Програмите за реализация.
(9) За всяко приоритетно направление от проекти се съставят екипи, отговарящи за
групите проекти.
1. Подборът на участниците в екипите трябва да е съобразен със спецификата на
конкретния проект.
2. Екипите изготвят ежегодна прогноза за необходимите общински средства за
съфинансиране на проектите от ОПР и общинските стратегии и програми, които се
подготвят или изпълняват в съответната категория; идентифицират потенциални
партньори за реализация на ПЧП; инициират първоначалната подготовка на проектите,
до създаването на проектни екипи за всеки проект, включително чрез иницииране на
процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвяне на технически
спецификации за изпълнение на дейности по проектите.
(10) При необходимост Община Харманли възлага външна техническа помощ за
подпомагане на Работната група, Координационното звено и Екипите за управление на
проектите в процеса на реализация на ОПР и общинските стратегии и програми, с цел
мобилизиране на подходяща експертиза за изпълнение на отделните дейности –
инженерна, социално-икономическа и юридическа.
РАЗДЕЛ ІV
ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Чл.19 Съгласно действащата нормативна уредба Общинския план за развитие
подлежи на следните оценки:
Основание

Предварителна
Междинна
Последваща
Основание: чл. 13, ал.2, Основание: чл. 33 Основание: чл. 34 .ал.
т. 3от Закона за .ал. 1 от Закона за 1 от Закона за
регионално развитие
регионално
регионално развитие
развитие

Период
за Успоредно с ОПР
изпълнение

Съдържание

Прогнозна оценка за
въздействието
на
плана върху процесите
на
социалноикономическо
развитие на общината
и екологична оценка.
Екологичният
компонент в оценката
оценява
доколко
стратегията
за
развитие на общината,
определена с плана,
съответства
на
стратегията
за
опазване на околната
среда и критериите за
ефективност
на
политиката
за
опазване на околната
среда.

Отговорни
лица

Приема от общинския
съвет по предложение
на кмета на общината,
заедно с ОПР

Не по-късно от 4
години от началото
на периода на
действието
на
плана
1.
Оценка
на
първоначалните
резултати
от
изпълнението;
2.
Оценка
на
степента
на
постигане
на
съответните цели;
3.
Оценка
на
ефективността и
ефикасността на
използваните
ресурси;
4.
Изводи
и
препоръки
за
актуализация
на
съответния
документ.

Не по-късно от една
година
след
изтичането
на
периода
на
действието на ОПР.
1. Оценка на степента
на постигане целите и
устойчивостта
на
резултатите;
2. Оценка на общото
въздействие;
3.
Оценка
на
ефективността
и
ефикасността
на
използваните
ресурси;
4. Изводи и
препоръки относно
провеждането
на
политиката
за
регионално и местно
развитие.

Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет доклади за
резултатите от междинната и последващата
оценка на изпълнението на общинския план
за развитие, като същите се публикуват и на
интернет страницата на общината

РАЗДЕЛ V
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР И ОБЩИНСКИТЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ

Чл.20. (1) Актуализацията на ОПР и общинските стратегии и програми се
разработва в съответствие със съответните нормативни изисквания. Съгласно чл. 38 от
Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за развитие и общинските
стратегии и програми се актуализират:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия
за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;
5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
(2) За актуализиране на общинския план за развитие и общинските стратегии и
програми се разработва актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на
тяхното действие.
(3) Изработването и приемането на документите по ал. 2 се извършва при условията
и по реда за изработване и приемане на общинския план за развитие и общинските
стратегии и програми.
(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие и
общинските стратегии програмите за тяхната реализация може да се актуализира при
необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(5) При актуализацията на общинския план за развитие и общинските стратегии и
програми се анализира и оценява динамичното въздействие на външните и вътрешните
фактори и условия върху социално- икономическите характеристики на развитието на
общината и качеството на околната среда, като на тази основа се разработва пореалистична и адекватна стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на
целите на плана и общинските стратегии и програми до края на съответния период.
• Вътрешен мониторинг - извършва се от експерти – служители в
администрацията. При него се акцентира върху разпределението на наличните ресурси,
разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на
сроковете, възникването на непредвидени обстоятелства, предлагането на уместни
промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на
действителния напредък в прилагането на определена политика (програма, проект) в
дадена област. Като резултат от вътрешен мониторинг е изработването на годишните
доклади за изпълнение на общинските планове за развитие и общинските стратегии и
програми.
• Външен мониторинг - използва се за да се проверят резултатите от вътрешния
мониторинг. Външен мониторинг се възлага от компетентния орган на външни за
съответната администрация експерти, ангажирани според процедурата за възлагане на
обществени поръчки. Външният мониторинг създава допълнителна сигурност по
отношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при
оценката на междинните и крайните резултати. Специално внимание се обръща на
точното съответствие с приетите правила и на ефективното усвояване на финансовите
средства. Като резултат на външен мониторинг се определя изготвянето на междинни и
окончателни доклади от оценките на общинския план за развитие и общинските
стратегии и програми.
3. Експертите, участващи в извършването на външен мониторинг, като
квалификация отговарят на изискванията към експертите, които извършват оценки на
документите за стратегическо планиране на местното развитие, посочени в чл. 83
ППЗРР.

4. При възлагане на външен мониторинг и оценки на ОПР и общинските стратегии
и програми органите за управление на общинското развитие изискват писмени
доказателства за установяване на съответствието с изискванията към експертите и за
липсата на конфликт на интереси между експертите и възложителя.
(6) Актуализацията на ОПР и общинските стратегии и програми се прилага както в
аналитичната, така и в стратегическата част на документа, поради неразривната
причинно-следствена връзка между тях.
РАЗДЕЛ VІ
ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ
Чл.21. (1) Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото
прилагане, Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и
публичност на общинския план за развитие и общинските стратегии и програми в
съответствие със своите компетенции.
(2) Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана и общинските
стратегии се осигурява посредством обществено участие, което се осъществява чрез:
1. Самостоятелна паралелна процедура с обществен комитет, на който се
предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;
2. Участие на представители на обществеността в работните групи на ОПР и
общинските стратегии и програми.
(3) Главна цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е
осигуряване на прозрачност и информираност на заинтересованите страни и участниците
в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие,
относно очакваните резултати и ползи за местната общност, като цяло и се мотивират
заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
(4) Специфичните цели на действията обхващат:
•
Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни
материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за
развитие и общинските стратегии и програми за периода до 2020 г., за ролята на
гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на
общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната
сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда;
•
Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор,
насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
•
Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет,
общинската
администрация,
социалните
и
икономическите
партньори,
неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на плана;
•
Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране
на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
•
Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското
общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция
по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на
плана и общинските стратегии и програми.

(5). Общинският план за развитие и общинските стратегии и програми се обсъждат
и съгласуват със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и
социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината.
Приложение 1: Система от индикатори за наблюдение и оценка

