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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
АКБ                        Археологическа карта на България 

АОС  Акт за общинска собственост 

АПИ  Агенция пътна инфраструктура 

БАН  Българска академия на науките 

БВП  Брутен вътрешен продукт 

БДС  Брутна добавена стойност 

БДУВДР   Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ 

БКС  Битово комунално стопанство 

БНТ  Българска национална телевизия 

БО   Битови отпадъци 

БПК5  Биологично потребление на кислород за 5 дни 

БПС  Брегова помпена станция 

БТК  Българска телекомуникационна компания 

ВЕЦ  Водноелектрическа централа 

ВиК  Водоснабдяване и канализация 

ВЛ   Въздушна линия 

ВМ  Водопроводна мрежа 

ГД „ГРАО“ Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 

ДВ   Държавен вестник 

ДП РАО  Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 

ДСП  Домашен социален патронаж 

ДЦВХУ  Дневен център за възрастни хора с увреждания 

ДЦДМУ  Дневен център за деца и младежи с увреждания 

ДЦСХ  Дневен център за стари хора 

ЕО   Екологична оценка 

(Е)АД  (Еднолично) акционерно дружество 

(Е)ООД  (Еднолично) дружество с ограничена отговорност 

ЕС    Европейски съюз 

ЕСО  Електроенергиен системен оператор 

ЕП   Електропровод 

ЕТ    Едноличен търговец 

ЖК  Жилищен комплекс 

ЗБР  Закон за биологичното разнообразие 
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ЗЕ    Закон за енергетиката 

ЗЕСМФИ  Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата 

инфраструктура 

ЗЖВХПР  Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства 

ЗЖВХУИ  Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост 

ЗЗ    Защитена зона 

ЗЗТ  Закон за защитените територии 

ЗП    Закон за пътищата 

ЗТ    Защитена територия 

ЗКН  Закон за културното наследство 

ЗООС  Закон за опазване на околната среда 

ЗОС  Закон за общинската собственост 

ЗОП  Закон за обществени поръчки 

ЗУО  Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ  Закон за устройство на територията 

ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 

ИКТ  Информационни и комуникационни технологии 

ИМ  Исторически музей 

ИТ   Информационно-технологичен 

КВС  Карта на възстановената собственост 

КК   Кадастрална карта 

КПП  Контролно-пропускателен пункт 

КПС  Канална помпена станция 

М    Мащаб 

МБАЛ  Многопрофилна болница за активно лечение 

МК  Министерство на културата 

МРРБ  Министерство на околната среда и водите 

МС  Министерски съвет 

МСП  Малки и средни предприятия 

НАИМ-БАН Национален археологически институт с музей към БАН 

НДА  Национален документален архив 

НЕМ  Национална екологична мрежа 

НИМ  Национален исторически музей 

НИМХ-БАН Национален институт по метрология и хидрология към БАН 

НИНКН  Национален институт за недвижимо културно наследство 

НИПК  Национален институт за паметниците на културата 

НКЖИ  Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 

НКПР  Национална концепция за пространствено развитие 

НКЦ  Недвижима културна ценност 

НСИ  Национален статистически институт 

НСРР  Национална стратегия за регионално развитие 

НТП  Начин на трайно ползване 

НУРИОС  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта (на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони) 

НУРИЕООП  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми 

НУРТС  Национално управление „Радио и телевизионни системи“ 

НХ  Национално хранилище 

НЦТР  Национален център за териториално развитие 

НЧ(ХП)  Народно читалище (храм-паметник) 

ОЕТК  Общоевропейски транспортен коридор 

ОДЗ  Обединено детско заведение 

ОКВП  Областна комисия „Военни паметници“ 

ОПОС  Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПРР  Оперативна програма „Регионално развитие“ 

ОПРЧР  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
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ОПУ  Областно пътно управление 

ОРУ  Открита разпределителна уредба 

ОС   Оценка за съвместимост 

ОУП(О)  Общ устройствен план (на община) 

ПГЯЕ  Професионална гимназия по ядрена енергетика 

ПИ  Поземлен имот 

ППР  Проектно-проучвателни работи 

ПРСР  Програма за развитие на селските територии 

ПС   Помпена станция 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадни води 

ПУП(-ПП)  Подробен устройствен план(-парцеларен план) 

ПЧИ  Преки чуждестранни инвестиции 

РАО  Радиоактивни отпадъци 

Р(Б)МС  Разпореждане на (Бюрото на) Министерски съвет 

РДНО  Регионално депо за неопасни отпадъци 

РИМ  Регионален исторически музей 

РИОСВ  Регионална инспекция по околната среда и водите 

РУО  Регионално управление на образованието 

СВ   Средни вълни 

СМК  Строително-монтажен комбинат 

СОЗ  Санитарно-охранителна зона 

СПУП  Специализиран подробен устройствен план 

СУ   Средно училище 

ТБО  Твърди битови отпадъци 

ТВ    Телевизия 

ТЕЛК  Териториална експертна лекарска комисия 

ТК    Тръбен кладенец 

ТРТС  Телевизионна и радиорелейна и телевизионна станция 

ТСС  Топлоснабдителен система 

ЦГЧ  Централна градска част 

ЦДГ  Целодневна детска градина 

ЦНСТВХФУ  Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически 

увреждания 

ЦОП  Център за обществена подкрепа 

ЦПЛР-ОДК Център за подкрепа на личностно развитие – обединен детски комплекс 

ЦСРИ  Център за социална рехабилитация и интеграция 

ШК  Шахтов кладенец 

ШПС  Шахтова помпена станция 

УКВ  Ултра къси вълни 

ФЕЦ  Фотоволтаична електроцентрала 

ХПК  Химично потребление на кислород 

ЮИРП  Югоизточен район за планиране 

LAU  (на английски: Local administrative unit) ниво, представляващо 

сдружение от общини/община, част от общата класификация на 

териториалните единици за статистически цели 

NUTS  (на френски: Nomenclature des unités territoriales statistiques) Обща 

класификация на териториалните единици за статистически цели 
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Икономическо развити и население 

Д-р Миглена 

Клисарова 

Териториални системи  

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общият устройствен план на община (ОУПО) Котел, област Сливен, е изготвен във 

връзка с изпълнението на изискванията на чл. 5; чл. 10, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и § 123 от Преходните и Заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за 

изменение и допълнение на ЗУТ (обн. - Държавен вестник (ДВ), бр. 82 от 2012 г., в сила от 

26.11.2012 г., изм. – ДВ бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 

2015 г.). 

Обществената поръчка за изработване на проект за Общият устройствен план на община 

(ОУПО) Котел е открита с Решение № РД 17-771 от 30.12.2015 г. на Кмета на Община Котел, 

а с Решение № РД 13-220 от 19.07.2016 г. e определен изпълнителя на обществената поръчка. 

ОУПО Котел е изготвен съгласно изискванията на чл.124 от ЗУТ, след решение на 

Общинския съвет на Община Котел за одобряване на „Задание за проектиране на общ 

устройствен план на Община Котел“ ‚ одобрено с Решение № 539 от 30.09.2014 г. на Общински 

съвет - гр. Котел и след възлагане от Кмета на Общината.   

Заданието за проектиране на общ устройствен план на Община Котел по чл. 125 от ЗУТ, 

съгласувано с Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас (писмо 

Изх. № 6704/27.10.2014 г.) и Националния институт за недвижимо културно наследство 

(НИНКН) (писмо Изх. № 33-НН-1269/18.11.2014 г. 

ОУПО Котел се изготвя от екип експерти изпълнители на Договор №140/20.09.2016г., 

след проведена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект за Общ устройствен план 

на Община Котел (ОУПО), която дейност следва да се реализира на три етапа, както следва:  

1. Първи етап: 

1.1. Изработване на опорен план на територията в М 1:10 000 (или 1:25 000), изработен върху 

топографска карта с отразени кадастрални и други данни, в който се отразяват всички 

прието до момента частични разработки, действащата регулация и разработки в 

процедура; 

1.2. Предварителен проект (ПП) на ОУП на община Котел, съдържащ текстови и графични 

материали, изготвен съгласно чл. 18 от Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове и Заданието за изработване на проект за Общ 

устройствен план на община Котел. 

2. Втори етап: 

2.1. Изработване на окончателен проект на ОУП на община Котел, съдържащ текстови и 

графични материали съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове и Заданието за изработване на проект за Общ 

устройствен план на община Котел.  

Проектните материали за предварителния и окончателния проект се представят в по три 

екземпляра на хартия и по един брой СD, съдържащ всички документи на проекта в цифров 

вид - активен формат и формат за печат - .pdf или еквивалентен. 
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Съгласно одобреното „Задание за проектиране на общ устройствен план на Община 

Котел“ главната цел на ОУПO Котел е „при изпълнение на дългосрочните и средносрочни цели 

и приоритети за устойчиво развитие на Община Котел,  използвайки максимално ресурсите и 

потенциалите на общината, съобразявайки се с нейните специфични природни, културно – 

исторически, туристически, инфраструктурни и др. особености, главната цел на Общия 

устройствен план е да създаде териториална планова основа, изработена на базата на 

необходимата изходна информация за съществуващото положение и за действащите 

устройствени схеми и планове на Община Котел, в съответствие с приетите документи за 

регионално развитие, както и изготвяне на стратегически план за интегрирано и координирано 

развитие, изработен на базата на необходимите проучвания, разработки и предоставени 

изходни данни. Изработването на гореспоменатите следва да спомогне за създаването на 

оптимална пространствена и функционална структура за развитие, както и изграждане на 

комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със 

съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално – икономически 

условия.  

Общият устройствен план ще бъде стратегически управленски инструмент за прилагане 

на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено 

развитие. Документът следва да определи визия, цели и стратегия за развитието, както и 

преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на 

територията, която обхваща, за следващите не по-малко от 10 години.“ 

Съгласно чл. 3 на Наредба № 8 на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове (Наредба № 8 за ОСУП) ОУПО Котел трябва: 

• да създава планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на 

урбанизираните територии и на териториите извън тях, обвързано с Националната 

стратегия за регионално развитие и с областните и общинските планове за развитие; 

• да създава условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-

икономическо развитие; 

• да осигурява равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на 

инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране 

на правата им; 

• да определя границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им 

предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при 

използването, опазването и застрояването им; 

• да определя насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и 

екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии с 

оглед постигане на оптимална териториална структура; 

• да създава възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на 

последващото им предназначение; 

• да предвижда подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на 

националните инфраструктурни коридори с европейските; 

• да определя устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им 

предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство; 

• да определя правила и нормативи за прилагане на устройствените планове съобразно 

местните и регионални характеристики на териториите – предмет на устройственото 

планиране, както и специфичните правила и нормативи към тях. 

ОУПО Котел е изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за ОСУП, „Задание 

за проектиране на общ устройствен план на Община Котел“ и „Техническа спецификация за 

изработване на Общ устройствен план на Община Котел“ от процедурата по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). 
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При изготвянето на ОУПО Котел са отчетени международни, национални и местни 

нормативни актове и други национални, регионални, областни и общински стратегии, планове 

и програми. 

Обемът и съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по изготвянето на 

ОУПО Котел са определени съгласно изискванията на чл. 18 и чл. 19 на Наредба № 8. 

Използваните изходни данни са официално предоставени на община Котел, на основание чл. 

115 от ЗУТ, от специализираните информационни системи на централни и териториални 

администрации, и на експлоатационните дружества, и са актуални към момента на 

предоставянето им. Използвани данни от други източници са отбелязани с посочване на 

конкретния източник. 

Съгласно изискванията на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 за ОСУП, прогнозният период, за 

който се създава ОУПО Котел е от 15 до 20 години – (до 2039 г.) (но не по-малко от 10 години 

по задание) 

Съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на Екологична оценка (ЕО) на 

планове и програми (Наредба за ЕО), ОУПО Котел подлежи на задължителна ЕО по реда на 

горецитираната наредба. 

Съгласно чл. 125, ал. 7 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, ЕО 

се изготвя като екологична част на ОУПО и се извършва едновременно с изготвянето му. 

Процедурите по изготвяне на ОС, ЕО и ОУПО се съвместяват. Становището по Екологичната 

оценка се издава преди одобряването на ОУПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ (STATUS QUO) 
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1.1. Регионални проблеми 

1.1.1. Пространствени характеристики  
 

Община Котел, с общински център град Котел, е една от 265-те общини, на които е 

разделена територията на Република България. Общината се намира в Югоизточна България, 

като на север тя граничи с Община Омуртаг, на северозапад с Община Антоново, на запад с 

Община Сливен, на юг с Община Стралджа, на изток с Община Сунгурларе, на североизток с 

Община Върбица. Това се намира  в Средния Предпланински дял на източна Стара планина в 

равнинната част на планинска котловина. Град Котел е разположен също и около важен в 

географско – историческо отношение проход, известен с името си Котленски проход (Демир 

Капия).  

През Община Котел минава и Път Първи клас №7 от Републиканската пътна мрежа. 

Намира се на разстояние от 355 км от София, най - близките големи градове до него са Варна 

(на разстояние от 183 км) и Бургас (на разстояние от 119 км). 

В общината са включени 22 населени места (1 град и 21 села): гр. Котел - 

административен център на общината и селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Жеравна, 

Катунище, Кипилово, Малко село, Медвен, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, 

Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Тича, Топузево, Филаретово, Ябланово. 

Община Котел една от четирите общини (заедно с общините Сливен, Нова Загора и 

Твърдица,) на територията на област Сливен (Фиг. 1.1.1.01) 

 

Фиг. 1.1.1.01. Област Сливен 

 
Източник: https://earth.google.com/  

 

Община Котел е район от ниво LAU 2, според класификацията на териториалните 

единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ и използваща териториалния обхват 

на районите като основа за провеждане на европейската политика за регионално развитие. Тя 

попада в териториалния обхват на Югоизточния район за планиране (ЮИРП) (NUTS 2), който 

е част от района от ниво 1 (NUTS 1) „Северна и Югоизточна България” и се формира от 4 

https://earth.google.com/
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области: Бургаска, Сливенска, Ямболска и Старозагорска. (райони от ниво NUTS 3). Има 

широк излаз към Черно море (224 км на изток) и дълга граница с Турция на юг по Странджа и 

Дервентските възвишения.  

Административен център е град Бургас. Чрез ниските и удобни старопланински проходи 

(Твърдишки, Вратник, Върбишки, Ришки, Дюлински и др.) се осъществява връзката със 

Североизточен и Северен централен район за планиране. На запад районът граничи с Южен 

централен район. 

Фиг. 1.1.1.02. Райони за планиране в България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/Райони_за_планиране_в_България 

 

Площта Югоизточния район за планиране (ЮИРП) е 19 799 км², което съставлява 17,83 

% от територията на страната, а обхватът на разглежданата територия заема 0.66 % от ЮИРП. 

В района има 33 общини и 40 градски центъра, подредени в йерархична система в 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. 

актуализация 2019 г. според показатели за демографска динамика и значението им като 

административни, транспортни, здравни, образователни, културни, икономически и 

туристически центрове. От тях като централни силно урбанизирани територии, в които е 

концентрирана активна социално-икономическа дейност, са определени общините Бургас и 

Стара Загора (2-ро ниво), средни градове, центрове с регионално значение за територията на 

областите - областни центрове и други изявени градове Сливен и Ямбол (3-то ниво), 15 малки 

градове с микрорегионално значение за територията на групи общини (околии) са от четвърто 

ниво: Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Созопол (5+), Средец, Царево, Малко Търново, 

Елхово, Котел, Нова Загора, Твърдица (5+), Гълъбово, Раднево, Чирпан. 

От общо 33 общини в района 20 бр. (60%) са с малко население и без изявен град-център, 

които могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа по 5 и над 

5 показатели от 8-те, посочени в чл. 6 на Закона за регионалното развитие (ЗРР) за определяне 

на райони за целенасочена подкрепа. Тези общини са локализирани предимно в граничната 

територия на Странджа и Сакар планина, където формират териториален ареал, както и в 

Старопланинската част.   

Основна ос на урбанизация се явява транспортното направление Бургас - Стара Загора. 

Меридианни оси са Несебър - Поморие - Бургас - Созопол и Сливен - Ямбол, както и Казанлък 

- Стара Загора - Раднево - Гълъбово.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/Райони_за_планиране_в_България
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 В Югоизточния район от ниво 2 (ЮИР) има 681 населени места - 41 града и 640 села. 1   

Урбанистичното развитие в Югоизточния район се разглежда**2 като фрагмент от общото 

урбанистично развитие в националната територия, представено в проекта на Национална 

концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., където 

са дефинирани урбанистични центрове от различни йерархични нива с различни по обхват 

териториални ареали на влияние и оси на урбанизационно развитие. Градовете от 1-во, 2-ро и 

3-то йерархични нива формират основната опорна мрежа от урбанистични центрове в 

националната територия. Икономическото значение на тези градове се изразява във факта, че 

в тях се формира основният дял на брутния вътрешен продукт и се реализира икономическия 

растеж. На тях се пада основната роля за осъществяване на публичните услуги от високо ниво. 

В тях са разположени висшите учебни заведения на страната и основните научни и 

иновационни центрове. В тези градове е развита основната мрежа от обекти на 

здравеопазването. Те са важни центрове на културата.  Големият град Бургас от 2-ро 

йерархично ниво е безспорен лидер в селищната мрежа на ЮИР, град с национално значение 

според европейската класификация. Бургас играе важна роля за цялостното икономическо и 

социално развитие на района. В района се намира още един град от  2-ро йерархично ниво - 

Стара Загора, която в известна степен има балансираща роля спрямо Бургас.  

 Градовете от 3-то йерархично ниво са разположени сравнително равномерно в 

националната територия и имат мисията да допълват и балансират големите градове, за да 

намаляват ефекта от моноцентрично развитие в територията на областите и районите.  

Градовете Сливен и Ямбол са от 3-то йерархично ниво с регионално значение, а към тях 

има възможност да се присъедини и още един стабилно развиващ се град - Казанлък.   

Градовете от 4-то ниво имат изключително важна роля за периферните селски райони, 

предлагат работни места и основни публични услуги на повече от една община. Градове от 4-

то ниво в ЮИР, с обслужваща роля за заобикалящите ги населени места, са Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево, Малко Търново, Елхово, Котел, 

Нова Загора, Твърдица, Гълъбово, Раднево, Чирпан.  В територията на общините техните 

центрове – много малки градове и села, са административни, стопански и обслужващи 

центрове за населението на собствените си общини. Те формират 5-то ниво от центрове с 

общинско значение. В територията на района се проявява ярко проблемът за център и 

периферия. Основен полюс на растеж и развитие е град Бургас, който изпреварва сериозно 

останалите градове-центрове. До много голяма степен Бургас формира основните 

икономически резултати на района и определя неговото второ или трето място по много 

показатели веднага след Югозападния или Североизточния район. Бургас е един от най-

значимите културни центрове в страната със своите театри, музеи, художествени галерии, 

библиотеки, активна читалищна мрежа и ежегодно провеждащите се национални и 

международни фестивали. Градът е развит туристически център и многофункционален 

транспортен възел (летище, пристанище) с международно значение. На второ място, 

балансираща ролята на град Бургас в някои отношения, се нарежда град Стара Загора – 

индустриален център в района. Другите два по-изявени центрове, с малки възможности за 

организиращи, са Сливен и Ямбол, но те са далече след Бургас и Стара Загора по степен на 

социално-икономическо развитие.  Като централни територии се определят териториите на 

общините на големите и средните градове от 2-ро и 3-то ниво и близко разположените до тях 

общини, които попадат в агломерационните ареали на тези градове. В Югоизточния район 

централни са териториите на общините Бургас и попадащите в нейния агломерационен ареал 

Созопол, Несебър и Поморие. Централни са и териториите на общините Стара Загора, Сливен 

и Ямбол. Останалата част от територията, най-вече в южната крайгранична част на района, е 

типична периферия със затруднено икономическо и социално-културно развитие. Там липсват 

големи и средни градове, центрове на растеж и развитие. Именно тази небалансираност на 

селищната мрежа по отношение на големите и средните градове предопределя неравномерното 

                                                      
1
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разпределение на населението върху територията на района и съответно - неравномерното 

социално-икономическо развитие или вътрешно регионалните неравенства. Неравенствата се 

проявяват между областите, като Бургаска област е най-силно развита, след нея е Стара Загора 

и накрая - Сливен и Ямбол.   

Следните типове агломерационни ареали, определени в НКПР попадат на територията на 

ЮИР:  1. Агломерационни ареали на големи градове в територията на група съседни общини - 

Бургас;  2. Агломерационни ареали на големи градове в територията на собствената община - 

Стара Загора; 3. Агломерационни ареали на средни градове, стеснени до обхвата на ядрото в 

територията на собствената община - Ямбол, Сливен, Казанлък; 4. Агломерационни 

образувания от туристически тип, развити под влияние на съвременните урбанизационни 

процеси и преобладаващите туристически функции - Несебър-Равда-Слънчев бряг-Свети Влас, 

Приморско-Китен-ММЦ, Поморие, Созопол и Царево на Черноморското крайбрежие.  

Основните и второстепенните оси на урбанистично развитие се формират по транспортните 

направления на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на други транспортни 

мрежи от европейско и национално значение в територията на България.   Основна ос на 

урбанизация в ЮИР се явява транспортното направление Бургас - Стара Загора. Меридианни 

оси са Несебър - Поморие - Бургас - Созопол и Сливен - Ямбол, както и Казанлък – Стара 

Загора - Раднево - Гълъбово. В европейските документи, поставящи акцент върху 

териториалното измерение на сближаването, градовете са поставени във фокуса на 

кохезионната политика и финансовите инструменти за икономическо, социално и 

териториално сближаване, като се препоръчва развитие на полицентрична мрежа от градски 

центрове за укрепване на връзката град-регион и интегриран подход за решаване на 

проблемите на градското развитие.   

В смисъла на европейските документи, както и на постановките на българските НСРР и 

НКПР, при развитието на урбанизационните процеси в Югоизточния район следва да се 

разчита на потенциала на наличните градове и да се търси оптимална полицентрична система 

от центрове от различно йерархично ниво. В бъдещото развитие от особено важно значение ще 

бъде да се тушират неблагоприятните процеси на диспропорцията между центъра и 

периферията и да се разширява и засилва благотворното влияние на центъра Бургас и на 

другите областни центрове върху останалите населени места в областите чрез подобряване на 

транспортния и комуникационен достъп до услугите и културата, които предлагат градовете-

центрове. Особено важно е да се изявят и укрепват малките градове от 4-то ниво, които 

осигуряват по-високо ниво на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването, 

културата.    

 Съгласно модела на териториално-урбанистична структура на страната и районите от 

ниво 2 териториите се разделят на централни силно урбанизирани, периферни слабо 

урбанизирани и природни неурбанизирани.  Централните силно урбанизирани територии се 

определят като места за генериране на растеж. Общините с центрове до трето ниво и някои от 

четвърто ниво са отнесени към категорията централни територии. Периферните слабо 

урбанизирани територии се определят като изостанали райони за целенасочено подпомагане – 

селски, планински, гранични. Общините с центрове от четвърто и пето ниво са отнесени към 

категорията периферни територии за целенасочено подпомагане. Природните неурбанизирани 

територии се идентифицират със защитените природни територии по ЗЗТ и със защитените 

зони по Натура 2000, като към тях се добавят и територии за превантивна териториално-

устройствена защита, каквито са териториите над горната граница на гората в планините, 

черноморската крайбрежна ивица, някои характерни крайречни, горски и полски ландшафти.  

Към централните силно урбанизирани територии в ЮИР се отнасят градовете от второ ниво 

Бургас и Стара Загора. В тези градове е целесъобразно да се модернизира основната 

инфраструктура и да се изгради инфраструктура на информационното общество, да се развиват 

трансфера на технологии и иновации, научно-приложни и развойни изследвания, висше 

образование, сектори, генериращи висок растеж в съответствие със защита на околната среда 

и културното наследство, развитие на културните институции, подобряване на градското 
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благоустройство и качествата на градската среда, за да могат тези центрове да привличат 

инвестиции и активно да участват в конкурентната среда и културния и икономически обмен 

между градовете в границите на Европейския съюз. Една от важните цели в развитието на тези 

градове е да се използва капацитетът им за даване на тласък за развитието в цялата територия 

на района, чрез интегриране на околната територия и постигане на икономическо, социално, 

пространствено сближаване.  Периферни слабо урбанизирани територии в ЮИР са градовете 

от трето ниво Сливен и Ямбол, както и Казанлък. Тези градове ще изиграят ролята на двигатели 

на регионалното развитие и ще окажат благотворно влияние на околната изостанала селска 

територия. Приоритетно в тях следва да се изгради съвременна икономическа база, да се 

стимулира предприемачеството, да се модернизира инфраструктурата, да се създадат 

устойчиви работни места, технологично развитие, да се използват специфичните местни 

потенциали. Политиките за развитие на селските райони и малките градове в тях трябва да 

бъдат насочени към разнообразяване на структурата на селскостопанската заетост и към 

създаване на нови връзки град – село. Подходящо ще бъде да се насърчават малките градове в 

предоставянето на услуги за техния селскостопански хинтерланд и в разкриването на малки и 

средни предприятия, свързани със селскостопанското производство. Близостта на малките 

градове до селата е фактор, който трябва добре да се използва в бъдеще, тъй като създава 

възможности за подобряване връзката град - село и за превръщането на малките градове в 

опорни центрове на селищната мрежа, обслужващи селската местност. Природните 

неурбанизирани територии обхващат защитените територии и защитените зони по Натура 

2000. Към защитените територии е необходимо да се добавят и някои територии за превантивна 

териториално-устройствена защита, каквито са териториите над горната граница на гората в 

планините, черноморската крайбрежна ивица, някои характерни крайречни, горски и полски 

ландшафти.  Специфични територии Обхватът и основните характеристики на специфичните 

територии в Югоизточен район е определен в съответствие с извършения социално-

икономически анализ за нуждите на оперативна програма „Регионално развитие” за периода 

2014-2020 г. На територията на ЮИР се открояват няколко вида специфични 

територии/общини: селски, планински, черноморски, гранични. Повечето от териториите в 

района попадат в повече от една от посочените групи.  Селските общини в страната включват 

231 общини, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

Селските общини заемат 81,7% от територията на ЮИР, като в тях живее 41,4% от населението 

на района. Като цяло социално-икономическото развитие на тези общини е по-ниско от 

средното за страната, тъй като те са преобладаващо малки, отдалечени, изолирани, бедни, 

обезлюдени, изостанали. Териториите са много по-силно засегнати от демографския срив, 

инфраструктурата е в по-лошо състояние от средното за страната. Достъпът до публични 

услуги и икономическото им състояние са на идентично със средното за страната ниво поради 

някои особено развити общини, попадащи в тази група, като напр. Созопол, Приморско, 

Поморие, Несебър и др. Поради разнородния им характер за общините, попадащи в 

категорията на селски трудно могат да бъдат определени специфични мерки в подкрепа на 

тяхното развитие. Планинските общини включват 109 общини, разположени в планински 

райони на страната, като основен критерий за определяне на една община като планинска е 

разчленеността на релефа и надморската височина. 19,3% от територията на ЮИР попада в 

границите на селски общини, като в тях живее 15,3% от населението. Показателите за 

демографско състояние, за състояние на икономиката и инфраструктурата, за достъп до 

публични услуги поставят тези общини малко над средното за страната ниво. Това се дължи на 

Столична община, която също попада в тази група по физико-географски принцип. В случай 

че Столична община бъде извадена от групата, общата оценка за социално-икономическото 

развитие на планинските общини е малко под средната за страната. Черноморските общини 

включват 21 общини, които са членове на Асоциацията на черноморските общини. В тази група 

се включват както общини с непосредствен излаз на Черно море, така и общини без такъв излаз, 

които обаче поради исторически, икономически и др. причини се самоопределят като 

черноморски. Черноморските общини са концентрирани само в два района от ниво 2 в страната 
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 СИР и ЮИР. 17,8% от територията на ЮИР попада в границите на черноморски общини. В 

тях живее 26,8% от населението на района. Икономическото състояние на тази група общини 

е значително по-високо от средното за страната. Това се дължи на структурата на общинските 

икономики от специфичната територия, доминирана от туризма. По-високи от средните за 

страната са и демографските показатели. Същото се отнася до състоянието на 

инфраструктурата и достъпа до публични услуги. Като цяло Черноморските общини 

надминават средното за страната ниво на развитие. Това отразява като цяло относително по-

добрите условия за живот на населението, обитаващо тази специфична територия.  Граничните 

общини включват 77 общини, чиито граници съвпадат с държавната граница на страната, 

независимо дали е сухоземна или морска граница. Граничните общини заемат 30,5% от 

територията на ЮИР, като в тях живее 30,1% от населението на района. Оценката за социално-

икономическото развитие на тази група общини е сходна със средната за страната. Това 

произтича от нейния разнообразен състав, който включва 77 общини, сред които има както 

малки, селски, изолирани, обезлюдяващи, бедни, изостанали и/или със затихващи функции 

териториални единици, така и такива, които са в относително добро икономическо състояние, 

разчитащи на сравнително добре балансирана икономика, вкл. образование, туризъм, развитие 

на стратегически отрасли, добро позициониране от гледна точка на трансгранични потоци. 

Единствено по състояние на инфраструктурата и по среден доход на населението тази група 

общини изостава от средното за страната ниво. Като цяло може да се заключи, че добрите 

средни оценки за специфичната територия се дължат на компенсиращото влияние на по-

малобройната група развити гранични общини. Специфичен местен потенциал и сравнителни 

предимства на общините в ЮИР. Местният потенциал е представен от възможността за 

привличане на туристи, инвеститори, както и дейностите, продуктите и услугите, които 

съответните общини реализират на регионалния, националния и международния пазар.  

  

1.1.2. Урбанистичен модел и сценарий за урбанистично развитие3 
 

В НКПР класическият модел за прогнози се прилага и при разглежданите варианти на 

модел за пространствено развитие. Актуализацията на НКПР проследява развитието от „краен 

моноцентризъм” към „краен полицентризъм”, преминавайки през модела „умерен 

полицентризъм”. Анализът и оценката преди седем години поставиха изходното за тогава 

състояние на националната урбанистична мрежа в сектора между умерения полицентризъм 

(средата) и крайния моноцентризъм (нежелания полюс). Основната цел тогава беше 

придвижване и доближаване до средното състояние - „умерен полицентризъм”. Изминалият 

период е твърде кратък за категорична оценка на настъпилите промени, но съдейки дори само 

по увеличаващите се неравенства в социално-икономическото развитие (на всички 

териториални нива), може да се твърди, че българският урбанистичен модел продължава да 

клони към моноцентризъм. Тази оценка не означава отказ от първоначалната цел. 

Актуализацията на НКПР мобилизира всички възможни инструменти за насочване на 

развитието в желаната посока - към „умерен полицентризъм” и в по-далечно бъдеще (2030-

2050 г.), към модела „развит полицентризъм”. Моделът на крайния полицентризъм не може да 

бъде цел, а само ориентир и полюс, защото е твърде идеален и недостижим. Същото важи и за 

крайния моноцентризъм. 

Йерархизирането на центровете е осъществено чрез оценка на тяхното значение и роля 

по редица критерии и показатели за динамика на населението и степента на развитие на 

техните обслужващи административни, икономически, транспортни, образователни, 

културни, туристически, социални и комуникационни функции. 

Актуализацията на НКПР ревизира предложените през 2012 г. модели за 

пространствено развитие, като проследява промените, настъпили в йерархичната система от 

                                                      
3 Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. актуализация 2019 г.  
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градове- центрове под въздействието на основните урбанистични фактори. Възможните 

сценарии са подчинени на тематични направления „икономика“ и „демография“. 

Модел „Изходно състояние” 2019  

Този модел съдържа йерархичната система от градове-центрове, простиращи влиянието 

си върху различни по площ териториални ареали: 

1-во ниво - столицата София, център с европейско значение за националната територия, 

14-ти по големина сред градовете в ЕС; Попада в списъка на метрополните райони на Европа 

по изследванията на ESPON 2006, OECD 2016 и Eurostat 2017; Отстоява националната 

позиция на най-мощен притегателен център за чуждестранни инвестиции; 

2-ро ниво - големи градове, центрове с национално значение за територията на районите 

- 6 бр. - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора; Освен ролята си на регионални 

центрове, тези градове са сред най-атрактивните дестинации за инвестиции - според 

класацията на fDi Magazine „Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019”59.  

През изминалите 7 години от определянето на йерархичната им принадлежност, не са 

настъпили промени, налагащи преразглеждане на позицията им. Балансът на населението в 

тези центрове за периода 2011-2018 г. е отрицателен (-3 613 д.) и „приносът” е на Плевен (9 

063 д.), Русе (-6 232 д.) и Ст. Загора (-1 701 д.). Останалите центрове увеличават 

демографската си енергия. 

3-то ниво - средни градове, центрове с регионално значение за територията на областите 

- 20 областни центрове и 8 други изявени градове - общо 28 бр. - Видин, Монтана, Враца, 

Ловеч, Габрово (3+), Велико Търново (3+), Търговище, Разград, Шумен (3+), Силистра, 

Добрич (3+), Сливен, Ямбол, Хасково (3+), Кърджали, Смолян, Пазарджик (3+), Перник, 

Кюстендил, Благоевград (3+), Свищов, Горна Оряховица (4+), Казанлък, Димитровград (4+), 

Асеновград (4+), Карлово (4+), Дупница (4+), Петрич (4+); 

Общият фон на демографски спад в страната се пренебрегва като показател и при 

определянето на предпоследното стъпало в опорната мрежа от центрове - 4-то ниво. Това са 

малки градове с микрорегионално значение за територията на групи общини (околии) - 90 

бр. Разположени граница от 5000 човека, но фактът, че обслужват не само собствената си 

територия, а и тази на съседни общини, прави ролята и позицията им стратегическа за 

жизнеността на перифериите в пространствения модел на селищната мрежа. Затова 

позиционирането им в четвъртото ниво се запазва, но с приоритетно насочване на публични 

ресурси още в предстоящите няколко години, за да не бъдат загубени опорни центрове от 

това ниво. Пространствената цялост на публичните услуги в пространствения модел ще се 

запази, благодарение на наличните обекти са почти равномерно в районите от ниво 2.  

Над 15% от тях (14 бр.) са под считаната критична и институции в градовете от 4-то и 

5-то йерархични нива, разпределени по райони по следния начин: 

В Северозападен район - 16 бр.: Белоградчик, Кула, Берковица, Лом, Бяла Слатина, 

Козлодуй, Мездра, Оряхово, Белене, Кнежа, Левски, Червен бряг, Никопол, Луковит, 

Тетевен, Троян (4+); 

В Северен централен район - 11 бр.: Дряново, Севлиево (4+), Трявна, Елена, Лясковец, 

Павликени, Бяла, Исперих, Кубрат, Дулово, Тутракан; 

В Североизточен район - 10 бр.: Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Девня, 

Провадия, Велики Преслав, Нови Пазар, Омуртаг, Попово; 

В Югоизточен район - 15 бр.: Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Созопол (5+), 

Средец, Царево, Малко Търново, Елхово, Котел, Нова Загора, Твърдица (5+), Гълъбово, 

Раднево, Чирпан; 

В Южен централен район - 20 бр.: Първомай, Раковски, Сопот (5+), Стамболийски (5+), 

Хисаря (5+), Свиленград, Харманли, Тополовград, Крумовград, Момчилград, Ивайловград 

(5+), Златоград, Мадан, Девин, Чепеларе, Велинград, Панагюрище (4+), Пещера, Ракитово 

(5+), Септември (5+); 

В Югозападен район - 18 бр.: Своге, Самоков (4+), Ихтиман, Костенец (5+), Елин 

Пелин, Пирдоп, Златица (5+), Етрополе, Костинброд, Ботевград (4+), Сливница, Брезник, 
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Радомир, Банско (5+), Разлог, Сандански (4+), Гоце Делчев (4+), Трън (5+). 

Последното, пето стъпало в центровата йерархия на селищната мрежа се заема от 

останалите 140 много малки градове и села, центрове със значение за територията на 

съответните общини. Последен към тази общност се присъединява град Сърница като център 

на едноименната община, съществуваща от началото на 2015 г. В предишни проучвания  по 

критериите на „зони за целенасочена подкрепа”, цялото множество на общини с центрове от 

пето ниво попада в такива зони. 

При тази система от градове-центрове всеки център от по-горно ниво изпълнява и 

функциите на център от по-ниските нива. Териториалните ареали на влияние на градовете- 

центрове от петте йерархични нива съвпадат съответно с границите: на община при 5-то 

ниво, на група общини при 4-то ниво, на област при 3-то ниво, на район при 2-ро ниво, на 

страната при 1-во ниво. 

 

Фиг. 1.1.2.01. Урбанистичен модел. Изходно състояние, 2019 г. 

 
Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г. 

 

Моделът „Изходно състояние” (фиг. 1.1.2.01.)  е с проявена тенденция към моноцен-

тризъм по отношение на София. На национално равнище, слаби балансьори на София са 

големите градове от 2-ро ниво Варна и Бургас в Източна България, Пловдив и Стара Загора 

в Южна България и Русе и Плевен в Северна България. В Западна България няма голям град 

- балансьор на столицата. Всички големи градове, взети заедно, са съизмерими със София 

като брой на населението, икономически принос, развитие на науката, висшето образование, 

здравеопазването, изкуството и културата. Този факт е недвусмислен признак на движение 

към моноцентризъм. 

Моделът „Изходно състояние” е с проявена тенденция към моноцентризъм по 

отношение на София. На национално равнище, слаби балансьори на София са големите 

градове от 2-ро ниво Варна и Бургас в Източна България, Пловдив и Стара Загора в Южна 

България и Русе и Плевен в Северна България. В Западна България няма голям град - 

балансьор на столицата. Всички големи градове, взети заедно, са съизмерими със София като 

брой на населението, икономически принос, развитие на науката, висшето образование, 

здравеопазването, изкуството и културата. Този факт е недвусмислен признак на движение 
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към моноцентризъм. 

 

Модел „краен моноцентризъм” 

 

Макар и само като теоретично допускане, този модел/сценарий би се реализирал при 

продължаващо прогресивно демографско свиване, силно негативни икономически процеси, 

изоставане в развитието на технологиите и иновациите, изоставане в развитието на 

техническата инфраструктура и при неефективно провеждана регионална политика. Броят на 

населението при този сценарий ще спадне до 6 937 22362 през 2020 г. и 6 716 758 през 2025 г. 

Само населението на София ще нараства вследствие на механичен прираст. На национално 

равнище е силно изразено моноцентричното развитие на столицата София, съчетано с 

относително по-слабо развитие на балансьори като Варна, Бургас и Пловдив. 

 

Фиг. 1.1.2.02. Модел „Краен моноцентризъм” 

 
Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г. 

 

На регионално равнище, изявени регионални центрове са само Варна, Бургас и Пловдив. 

Техните агломерационни ареали не търпят териториално разширение. Русе и в още по- голяма 

степен Плевен, губят качествата на активни регионални центрове. Техните агломерационни 

ареали се свиват в част от територията на собствената община. Липсват балансьори на 

регионалните центрове във всички райони, с изключение на Стара Загора, който се проявява в 

двойствена роля на балансьор спрямо ЮИР и ЮЦР. Агломерационният ареал на Стара Загора 

също се ограничава в част от общинската територия. 

Характерно за този сценарий на „краен моноцентризъм”(фиг. 1.1.2.02.) е интензивното 

развитие на столицата и на малък брой урбанистични центрове от 2-ро ниво, което е свързано 

със западане на центровете от 3-то и 4-то ниво и формирането на разширена по обхват и силно 

уязвима национална периферия с критични процеси на обезлюдяване. 

 

 

Модел „краен полицентризъм” (фиг. 1.1.2.03.)   
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Този модел е противоположната крайност на моноцентризма. Краен полицентризъм би 

се реализирал при развитие в условията на намалени темпове на демографското свиване, 

стабилизиране на икономическите процеси, преодоляване на изоставането в развитието на 

технологиите и иновациите, както и в развитието на техническата инфраструктура. 

Задължително условие е и провеждането на активна и ефективна регионална политика. Броят 

на населението при този оптимистичен сценарий ще намалее до 6 952 633 през 2020 г. и 6 775 

691 през 2025 г. 

В агломерационните ареали, които са били в състояние на свиване и разпадане, започват 

да се възстановяват и интензифицират функционалните връзки между населените места и 

центровете. Разширяват се агломерационните ареали на София и на градовете от 2-ро 

йерархично ниво. При градовете от 3-то йерархично ниво също се наблюдават симптоми за 

формиране на агломерационни образувания. 

 

Фиг. 1.1.2.03. Урбанистичен модел „Силно развит полицентризъм” 

 
Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.  

 

Характерно за този сценарий е интензивното развитие на столицата, съпроводено с 

развитието на голям брой урбанистични центрове от 2-ро, 3-то и 4-то ниво, което води до 

увеличаване на централните територии и намаляване на периферията. 

 

Модел „умерен полицентризъм” 

 

В актуализацията на НКПР моделът „умерен полицентризъм” (фиг. 1.1.2.04.)   е 

избраният модел на урбанистично развитие за остатъчния срок на действие на концепцията до 

2025 г. Условията за реализиране при първоначалното създаване на този модел през 2012 г., 

включваха: а) умерено намалени темпове на демографското свиване; б) активна и успешна 

регионална политика; в) устойчива и растяща икономика; г) умерено развитие на новите 

технологии и иновациите; и д) разширяване и усъвършенстване на техническата 

инфраструктура. Моделът е междинен - между силно изразено моноцентрично и силно 

изразено полицентрично развитие.  
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На национално равнище, развитието на столицата като метрополен град е съчетано с 

успешно развитие на ограничен брой центрове от II-ро йерархично ниво с национално 

значение. Това са Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.  

След перспективния срок 2025 г., този модел следва да еволюира към модела „развит 

полицентризъм” с постепенно увеличаване броя на урбанистичните центрове от 2-ро и 3-то 

ниво и стабилизиране на центровете от 4-то и 5-то ниво. 

Прогнозата в желания модел на умерен полицентризъм все още не е сбъдната и не се 

забелязват убедителни доказателства за движение в посока „балансиран полицентризъм”.  

В оставащите 6 години се очаква постигане на необратимо движение към по-балансиран 

модел. Лостовете за постигане на този модел ще бъдат реформиращата се регионална 

политика, наваксващото изграждане на ключова инфраструктура и по- целенасоченото 

инвестиране на ресурсите. 

  

Фиг. 1.1.2.04. Урбанистичен модел „Умерен полицентризъм” 

 
Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.  
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1.1.2.1. Територии със специфични характеристики4 
 

          Обособяването на територии със специфични характеристики е традиционен 

инструмент за пространствено насочване на политики и програми за постигане на желани 

цели. Прегледът на тези различни видове територии показва разнообразни критерии, по които 

те са определени и голямо припокриване. В обхвата им попадат всички територии, които се 

отличават по своите географски характеристики и специфично разположение в националното 

пространство, различен от традиционния начин на трайно ползване на земята или уязвимост 

към определени рискове (демографски, икономически, екологични и климатични). Въз основа 

на някоя от тези специфични характеристики, те в повечето случаи имат специфичен статут и 

режим за устройство, използване, опазване и управление. 

 

         Територии за опазване на ландшафта, природните и културни ценности 

         В тази група са включени териториите с природни ценности, териториите с културни 

ценности и териториите извън обхвата на защитените, но с характерен културен ландшафт или 

с изключителна природна красота, които трябва да се съхранят за бъдещите поколения. 

Допълнително към тях могат да се приобщят и териториите за превантивна защита, в които се 

опазват горите, особено тези със световна генетична значимост, плодородните земеделски 

земи, поречията на реките, които изграждат важни връзки в националната и Европейската 

екологична мрежа, „сини“ и „зелени“/биокоридори и др. 

 

         Проблемни територии   

         Като територии със специфични характеристики и условия, в различни документи се 

посочват планински, селски и гранични територии/общини. За тях е характерно високата 

степен на припокриване и сходните проблеми, което дава основание да бъдат поставени в 

единна категория „проблемни територии”. Обща характеристика е ниската гъстота на 

населението. Това е типично за цяла Европа, но в България такива зони са с особено голям 

обхват и критично състояние. Географската изолираност, лошата транспортна достъпност, 

отдалечеността от местата за заетост и услуги е първата група препятствия.  

          Така обезлюдяването в „проблемните територии” става неотменна част от 

икономическия и социален упадък - икономическата активност намалява, работната сила 

емигрира, липсата на млади предприемачи възпрепятства развитие на нов бизнес, населението 

е под критичната маса за предоставяне на адекватни услуги. Всичко това рефлектира в 

понижаваща се атрактивност на района като място за живеене, работа и дори туризъм. 

 

Планински територии 

Съществуват 3 различни делимитации на планински общини (Фиг. 1.1.2.1.01.):                                       

а) на NORDREGIO; б) по Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните 

район и териториалния им обхват; и в) възприетата в НКПР 2013-2025 г. 

Аналогични критерии за определяне на планински и полупланински територии е 

използван и през 2015 г. в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието 

на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и 

полупланинските слабо развити райони в Р. България. 

Актуализацията на НКПР потвърждава приетата в оригиналния документ типология, по 

която като „планински” са определени 109 общини с 1 714 селища. Като модул за определяне 

на планински територии е използвано землището, което отговаря на един от 3 - те критерия 

(надморска височина над 700 m, среден наклон над 20% или надморска височина над 500 m и 

наклон над 15%). Малък брой от планинските общини попадат в категорията „силно 

урбанизирани” (централни), преобладаващата част от тях са в категорията „слабо 

урбанизирани” (периферни). 

                                                      
4 *Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. актуализация 2019 г. 
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Фиг. 1.1.2.1.01. Планински и полупланински общини 

 

Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.   

 

В повечето от тези общини има значителен неизползван ресурс за развитие на различни 

форми на туризъм, базиран на природни или антропогенни компоненти на средата - защитени 

територии и зони, ландшафти с изключителна атрактивност, материално и нематериално 

културно наследство, уникална система от малки населени места и махали, все още 

съхраняващи уютна среда, характерна архитектура и архаичен бит. 

 

Селски територии  

 

Прилагайки критерия на ПРСР (община без населено място с над 30 хил. жители), 232 

общини в България са определени като „селски”. Те обхващат 81,2% от територията и 39% от 

населението. Безспорно, това е прекалено голям брой и обхват. Прилагайки лансираната в 

Актуализацията на НКПР европейска методика с трите категории урбанизирани територии99, 

една част от общините ще попаднат в средната категория, а за селски/слабо урбанизирани ще 

останат 153 общини. Тази делимитация е използвана и в предложенията за намиране на 

оптимално решение за обхвата на ОПРР и ПРСР след 2020 г. 

Актуализацията на НКПР предлага и диференциация на редуцираната група селски 

общини (153 бр.), съгласувана с МЗХГ: 

• Селски общини в близост до градски център до 3-то ниво - в границите на 30 минутен 

изохрон; 

• Периферни селски общини, отдалечени от градски център до 3-то ниво, извън 

границите на 30 минутния изохрон - вътрешна периферия, планински и гранични; 

• Селски общини, важни аграрни, индустриални и туристически центрове. Територии с 

културни ценности. 

 

Фиг. 1.1.2.1.02. Селски общини. Общини с центрове под 20 000 жители 
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Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.   

 

Общините с център с население до 20 000 души, които попадат в обхвата на дефиницията 

за селски райони, са 225 на брой и са с население, наброяващо 2 386 хил. души (34% от това 

на страната), а делът им от националната площ е 75%. Тези общини, чиито център е с 

население над 20 000 души и са извън обхвата на дефиницията за селски райони, са 40. 

Населението им е 4 613 хил. души (66% от населението на България) и заемат 25% дял от 

площта на страната. Общините, които ще отпаднат от обхвата на селските райони при този 

вариант са: Самоков, Петрич, Сандански, Велинград, Карлово, Севлиево и Нова Загора. 

Вариантът на общините с център с население до 15 000 души включва 215 общини (81% 

от всички) с население 2 143 хил. жители (30.6% от общото) и площ 77 995 km2 (70.3% от 

националната територия). Десетте общини в групата с население на центъра под 20 000 и над 

15 000, които биха излезли от обхвата на ПРСР при този вариант са: Айтос, Ботевград, Гоце 

Делчев, Карнобат, Лом, Панагюрище, Пещера, Свиленград, Троян, Харманли. 

В заключение може да се обобщи, че „селски”, „гранични” и „планински” са 

припокриващи се териториални общности със сходни проблеми. Актуализацията на НКПР не 

открива значими нови явления в тях, а по-скоро затвърждаване на негативните тенденции. 

Особено критична е демографската. 

Проблемните територии се нуждаят от целева подкрепа, насочена прецизно в 

специфичните потребности и мобилизираща наличните местни ресурси. Тази постановка се 

оказва недостатъчна за предприемане на системни действия предимно поради огромното 

несъответствие между прекалено големите потребности и ограничените ресурси. 

Следователно приложеният „географски подход” за определяне на проблемните територии е 

необходимо да се допълни с по-гъвкав и прецизен инструмент, свеждащ множеството от 

потребности до величина, съизмерима с реалните ресурси. 

 

 

 

 

Фиг. 1.1.2.1.03. Селски общини. Общини с центрове под 15 000 жители 
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Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.  

           

          Територии в риск 

 

Тази допълнителна характеристика също се отнася в най-голяма степен до 

територии/общини с критично намаляване на населението и икономическата активност. 

Изявяват се три разновидности в зависимост от вида на риска в резултат от проявления на 

отрицателни климатични, геоложки, физични, демографски или социални явления, природни 

бедствия и аварии. 

 

Територии в екологичен риск (фиг. 1.1.2.1.04.)    

 

В тази категория са включени територии, застрашени от рискове, определени съгласно 

типологията на Офиса на Обединените нации за намаляване на риска от бедствия като 

биологични, екологични, геоложки или геофизични и хидрометеороложки. През последното 

десетилетие в тази група са включени и технологичните рискове, резултат от производствени 

технологии или опасни процеси, инфраструктурни проблеми или специфична антропогенна 

дейност (замърсяване, радиация, токсични отпадъци, пътни инциденти, експлозии и др.), 

заплахите от които могат да бъдат провокирани и от природни явления или промени в 

климата. 
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Фиг. 1.1.2.1.04. Територии с природни рискове и прекомерен натиск  

от антропогенна дейност 

 

Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.  
 

Фиг. 1.1.2.1.05. Обезлюдяващи се територии 

  
Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.  

  
Територии в демографски риск (фиг. 1.1.2.1.05.)   



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 27 от 222 
 

 

Териториите в демографски риск са населените места/общини и териториите със 

сериозни демографски проблеми, в които населението намалява над 30% за 10 годишен период 

и застарява, а територията се обезлюдява. 

По данни на Националния статистически институт към края на 2018 г., 25 землища са без 

население, други 186 землища имат от 1 до 10 жители. С до 100 жители са общо 1 315 землища, 

покриващи 18% от националната територия. Към тези територии и зони Актуализацията 

НКПР предлага специална политика и мерки със социална насоченост. 
 

1.1.2.2. Центрове и оси на урбанистично развитие* 
 

Осите на урбанистично развитие са полицентрични линейни зони, формирани при 

интегрирането на полюсите на развитие (големите и средни градове) с транспортно- 

комуникационната мрежа на страната. В общата трансевропейска транспортна мрежа, 

България присъства със сегменти на два от пресичащите територията ни направления. Осите 

на урбанистично развитие не са свързани само и единствено с транспортните коридори. Тези 

оси съвпадат и с културните коридори в Югоизточна Европа, които обвързват едни от най- 

ценните културни паметници в България. Някои от тези римски пътища са пътища на 

миграциите и важни биокоридори като например Via Pontica и Via Aristotelis. Те налагат 

поредица от ограничения за опазване на птиците и местообитанията, но същевременно са 

валоризиращ се обект на орнитоложки туризъм. Така мрежата от урбанистични коридори, 

традиционно формираща оси на развитие, се обогатява с още функции - културни, „сини“ и 

„зелени“ връзки. 

 

Фиг. 1.1.2.2.01. Центрове и оси на урбанистично развитие 

  
Източник: НКПР 2013-2025 г. Актуализация 2019 г.  

  

 

 

Осите на урбанистично развитие са исторически обусловени и достатъчно инертни, за да не 
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бъдат предмет на ревизия в рамките на 5-10 години. Затова Актуализацията на НКПР стъпва 

на вече определените оси и гради стратегията си върху тях. Мрежата от главни и второстепенни 

оси на урбанизация следва направленията на транспортно- комуникационните артерии и по 

този начин не остава затворена в националното пространство, а се свързва с осите на развитие 

и в съседните страни.  

За повишаване на обема и интензитета от функции в урбанизационните оси е необходимо: 

• Доизграждане на важните геостратегически оси за връзките на България с Европа и 

Азия, с държавите от Дунавския и Черноморския регион (елементите на TEN-T мрежата в 

националната територия); 

• Осигуряване на устойчива комуникационно-транспортна система в националното 

пространство за равнопоставен достъп от второстепенните до главните оси и до центровете на 

административни, социални, културни и туристически услуги; 

• Изграждане на основните свързващи елементи за поддържане на полицентричния 

модел - предпоставка за добро взаимодействие между градовете и селата; 

• Изграждане на липсващите второстепенни връзки в отдалечени и периферни територии, 

особено осигуряващите достъп до природни и културни туристически ресурси. 

 

Фиг. 1.1.2.2.02.Урбанистична структура на община Котел 

 

Източник: Изплънител на ОУПО    

 

Главните оси структурират националната територия и се развиват по протежение на 

главните национални и международни транспортни направления. Второстепенните оси имат 

значение предимно за структурирането на територията на районите от ниво 2. Те са 

разположени по транспортните коридори с регионално значение. Като главни оси на 

урбанистично развитие в националната територия се налагат 3 меридиални оси („север - юг”) 
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и 4 паралелни („изток - запад”). 

 

Второстепенните оси на развитие са направления, излизащи от основните оси или 

свързващи основните оси. Такива са: „ Лом - Монтана”, „Козлодуй - Враца”, „Никопол - Плевен 

- Ловеч - Троян”, „Свищов - В. Търново”, „Русе - Разград - Шумен”, „Силистра - Добрич - 

Варна”, „Сливен - Ямбол - Елхово”, „Карлово - Пловдив - Смолян - Рудозем”, „Карлово - 

Казанлък - Твърдица - Сливен“, „Симитли - Разлог - Банско - Гоце Делчев - Илинден”, 

„Кюстендил - Дупница - Самоков - Ихтиман”. Второстепенните оси завършват 

пространствения модел на развитие и се очаква да активизират агломерационните процеси и 

урбанистичното развитие. При провеждане на политиката на пространствено развитие по 

отношение на градовете центрове от 4-то ниво е логично да се дава предимство на тези от тях, 

които са разположени в направленията на осите на развитие. 

Териториалната структура на Общината е формирано от урбанистичната структура, 

където основен център е град Котел. Допълнителни центрове са селата Градец и Мокрен - на 

юг, както и Тича, Филаретово, Ябланово - на север, организирани чрез пътната връзка през 

Котленския проход като фрагмент от национални транспортни и урбанистични направления 

през Стара Планина. (Фиг. 1.1.2.2.02.). 
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1.1.3. Икономически характеристики 
 

Сред икономическите сектори на Югоизточния район най-голям принос има секторът на 

услугите, който формира 51% от БДС за 2010 г., при среден дял за страната 63,8%. Вторият по 

принос икономически сектор – индустрията има важно значение за регионалната икономика с 

43% при средно за страната 31%.  

Аграрният сектор формира 5,8% от БДС за района при 4,8% за страната. Туризмът заема 

водещо място в икономиката на основата на благоприятните природни фактори, изградената 

туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни 

туристически услуги.  

По показателя БВП на глава от населението за 2010 г. Югоизточният район се нарежда 

на второ място след Югозападния район със 7 625 лв. при среден показател за страната 9 359 

лв. Но това съставлява само 36% от средната стойност на БВП за европейските региони. 

Произведеният общ БВП в Югоизточния район по текущи цени за 2010 г. възлиза на 8 475 000 

хил. лв., което е 12% от БВП на страната. Югоизточният район има 12% принос в БДС на 

страната. В ЮИР през 2010 г. функционират 52 186 бр. предприятия от нефинансовия сектор 

или 14% от тези в страната.  

Нетните приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор през 2010 г. 

възлизат на 25 009 940 хил. лв. Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите 

предприятия към 31.12.2010 г. общо за страната са 22 114 446.3 хил. евро, а за ЮИР 2 728 916.2 

хил. евро и това го нарежда на второ място след Югозападния район.5 

Икономиката на община Котел се определя от отраслите: селско и горско стопанство, 

туризъм, търговия и услуги. Преобладаваща част от активното население в общината е заето в 

селското и горско стопанство. Селското стопанство е традиционен отрасъл за общината. То се 

специализира в отглеждане на лозя, зърнопроизводство и тютюнопроизводство. 

Животновъдството е насочено към отглеждане на кози, овце и говеда.6 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от критериите за община със затруднено 

социално-икономическо развитие е, община с нетни приходи от продажби на един жител под 

70 на сто от средната стойност за страната.  

По посочения критерий община Котел, както и останалите 3 общини от Област Сливен, 

попадат в тази категория. Пресметнато за трите последователни години 2009 - 2011, община 

Котел е със 7,6 % от средните стойности за страната; Нова Загора - 35,1 %; Сливен - 48,1 %; 

Твърдица - 10,7 %. 

Природно-климатичното и културно-историческото наследство са предпоставки за 

развитието на туризма в общината. 

 

1.1.3.1. Туризъм 
 

На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се практикуват 

различни видове туризъм на територията на общината, готовността за посрещане на туристи е 

слаба. 

В региона съществуват слаби познания за обслужване на туристите по линия на 

екологичния и селския туризъм. На територията на общината не се предлагат конкретни 

туристически пакети на туристическия пазар. Частният сектор все повече обръща внимание на 

увеличаване на инвестициите в туризма, като се изгражда леглова база и места за хранене и 

развлечения, но все още в недостатъчна степен. На територията на общината почти не се 

усвояват средства, които се отпускат по различни международни донорски програми, 

подпомагащи малкия и среден бизнес в областта на туризма. 

Малка част от функциониращите средства за подслон и места за настаняване отговарят 

                                                      
5
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на изискванията на чуждестранните туристи. В много от туристическите обекти, 

обслужващият персонал не притежава необходимата професионална квалификация или 

образование за заемане на съответната длъжност. В региона не се предлагат и такива 

образователни програми или курсове за повишаване на квалификацията на кадрите в сферата 

на туризма. 

Липсва разнообразяване на досега предлаганите туристически продукти с други 

елементи, като например еко-туристически. Необходимо е обогатяване и диференциране на 

туристическото предлагане и с нови форми на туризъм, така , че да се задоволяват нуждите на 

различни категории туристи. 

Друг проблем, който оказва негативно влияние върху развитието на туризма е 

недостатъчната реклама за наличното туристическо предлагане. Рекламата не успява да 

приведе идентичността на Котленския район.  

Слабо е участието на заинтересованите страни: общински органи, неправител-ствени 

организации, хотелиери и ресторантьори на туристически изложения и панаири за 

популяризиране на туристическия продукт на региона. Осъществени са връзки и контакти с 

туроператори, но те са недостатъчни и в по- голямата си част ориентирани в сферата на 

предлагане предимно на културно - познавателен туризъм. Независимо от това през 

последните години местата за настаняване непрекъснато се увеличават, а успоредно с тях и 

броят на реализираните нощувки. 

 

Таблица 1.1.3.1.01. Средства за подслон и реализирани нощувки в Община Котел 

за периода 2007 - 2013 г. 

Година 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 

Средства за 

подслон 
20 20 28 35 56 98 117 

Реализирани 

нощувки 
5 875 5 035 6 203 10 267 18 900 22 600 34 321 

 Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

  

Функциониращите заведения за пребиваване и хранене, свързани с туризма на 

територията на община Котел са разположени в град Котел и околностите му, както и в селата 

Медвен, Жеравна и Катунище. Техният брой непрекъснато се увеличава. Към края на 2013 г. 

категоризираните средства за подслон и места за настаняване са 117 с общ капацитет 1504 

легла в 654 стаи. Най-голям е броят на къщите/къщи за гости и самостоятелни стаи и най-голям 

брой са разположени в Жеравна и в различните населени места в общината са както следва: 

 

Таблица 1.1.3.1.02. Брой места за настаняване към 31.12.2013 г. 

Населено 

място 
Вид 

Брой 

средства за 

настаняване 

Брой 

стаи 

Брой  

легла 

гр. Котел 
 

5 комплекса с бунгала 2 хотела 1* 

1 почивна станция 8 къщи 3* 

1 пансион 

3 семейни хотела 2* 

1 мотел 

10 места със самостоятелни стаи 1-3* 

36 233 526 

с. Градец 2 семейни хотела 1* 1 семеен хотел2* 3 21 42 

с. Жеравна 
32 къщи/къщи за гости 2 хотела 1 * 

9 места със самостоятелни стаи 
43 218 480 

с. Медвен 

3 семейни хотела 2* 

1 почивна станция 

1 -кса от бунгала 6 къщи за гости 1-3* 

5 къщи 1-2* 

24 125 304 
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Таблица 1.1.3.1.02. Брой места за настаняване към 31.12.2013 г. 

Населено 

място 
Вид 

Брой 

средства за 

настаняване 

Брой 

стаи 

Брой  

легла 

2 семеен хотел 2* 

7 места за самостоятелно настаняване в стаи 

с. Катунище 

2 къщи за гости 3* 2 къщи 3* 

1 къща 1* 

1 семеен хотел 3* 

6 43 93 

с. Кипилово 

1 семеен хотел 3* 

1 къща з а гости 3* 

1 място със самостоятелни стаи 1* 

3 15 44 

с. Нейково 1 къща 1 5 15 

 Общо 117 654 1 504 

 Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2021-2027 г.  

 

В общината са разположени и 116 заведения за хранене от разнороден вид- ресторанти, 

механи, кафе сладкарници, кафенета, бистро, пицария като отново най-голям брой са 

разположени в с. Жеравна и в Котел. 

В общината е създаден и функционира Туристически информационен център, който 

предлага на туристите информация за природни и културни забележителности, които биха 

могли да посетят в района, информация за туристически обекти и продължителността на 

преходите. Предоставя информация за свободните места в хотели, къщи за гости, места за 

хранене и културни забавления. Предлага информация за работното време на музеите, както и 

цени на билетите при индивидуални и групови посещения, деца и пенсионери. Разполага с 

туристически карти за обхождане на туристически обекти и пещери. Центърът се ползва с 

намаляваща популярност сред туристите и следва да се предприемат мерки за неговото 

популяризиране и развитие на предлаганите услуги- посетен е през 2011 г. от 1760 човека, през 

2012 г.: 1320 човека, а през 2013 г.: едва от 1100 човека.  

 

1.1.3.2. Селско и горско стопанство 
 

Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката в община Котел. Природо-

климатичните условия и преобладаващият планински релеф предопределят структурата на 

селскостопанските дейности. В общината пасищата заемат голям процент от земеделските 

земи, като за периода 2007-2011 г. използваните пасища са се увеличили от 9 000 дка на 10 000 

дка., от общо 37 050 дка ливади. 

Основните култури, които се отглеждат са зърнени и технически. По данни на 

Общинската служба по земеделие - гр. Котел, обработваемите площи са непрекъснато се 

увеличават като са достигнали до 29 895 дка през 2013 г.  

Размерът на засетите площи също непрекъснато се увеличава и от 24 000 дка през 2011 

г. достига до 27 575 дка през 2013 г. 

 

Таблица 1.1.3.2.01. Обработваеми площи 

Година Обработваема земя Размер на засетите площи 

2011 г. 24 575 дка 24 000 дка 

2012 г. 28 383 дка 26 338 дка 

2013 г. 29 895 дка 27 575 дка 

 Източник: „Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014 - 2020 г.“ 
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От общо 4 500 дка трайни насаждения през 2007 г. през 2011 г. вече само лозята са 4 500 

дка, а овощните градини заемат 1 148 дка. 

Районът на Котел се характеризира с богатство на природни дадености, включващи 

водни и горски ресурси, но развитието на земеделието изисква специална техника и 

допълнителни финансови средства поради специфичната геоморфология и климат на региона. 

Броят на земеделските производители след 2009 година рязко намалява. Това отчасти се 

дължи на икономическата криза, обхванала европейските страни. В същото време в община 

Котел се отбелязва увеличение на засетите площи, което е резултат от комасацията на земята, 

както и от уедряването на стопанствата, което е предпоставка за въвеждане на модерна 

механизация при обработката на земята и отглеждането на селскостопански животни. 

Планинското и полупланинското земеделие са подложени на огромен икономически 

натиск и много селища са застрашени от обезлюдяване. Община Котел съдейства за развитието 

на селското стопанство, като отдава обработваема земя под наем на стопаните и предоставя 

пасища за стопанисване, като по този начин стимулира икономически планинското земеделие 

за съхраняването на важните пасищни системи и местните породи. Открива се възможност за 

екологично земеделие. Това създава предпоставки и за бъдещо развитие на селския туризъм в 

района. Съпътствани с подходящо агроекологично обучение и финансиране по 

агроекологичните схеми местното растениевъдство и животновъдство могат да станат 

стабилен източник на доходи на база на екологичните задължения. 

В животновъдството се наблюдава тенденция на увеличаване броя на едрите преживни 

животни, като в същото време се запазва отглеждането на кози, овце, пчелни семейства, зайци 

и други - типични за района. В ход е модернизация на фермите и окрупняване на стадата, което 

води до по-голяма ефективност на дейността на стопанствата. Характерното за свинете и 

птиците е, че те се отглеждат главно в задните дворове. 

 

 

Таблица 1.1.3.2.02. Брой селскостопански животни 

Видове селскостопански животни 2012 2013 

Едри преживни 

Общо 2 900 2 991 

Крави 1 909 2 600 

Телета 991 391 

Овце 

Общо 17 655 17 439 

Овце-майки 14 033 13 637 

Агнета 3 622 3 802 

Кози 

Общо 3 511 3 398 

Кози-майки 3 511 2 443 

Ярета - 955 

Свине Общо 629 471 

Коне, магарета Общо 1 108 1 005 

Пчелни семейства  1 682 2 434 

Птици  7 406 5 918 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014 - 2020 г. 

 

В района поливното земеделие не е застъпено. Има изградени и запазени съоръжения 

само в 2 населени места. В останалата част на общината напояването се извършва чрез 

помпени станции - директно от реките. 

Общата площ на горския фонд е 594 000 дка, което представлява 61% от територията на 

общината. 

Горите в общината са източник както на строителна и технологична дървесина, така и на 
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горски билки и плодове, които са суровина за преработвателната промишленост. Горското 

стопанство е приоритетен отрасъл за община Котел с икономически потенциал и като база за 

развитие на селски, еко-, ловен и всякакъв друг вид алтернативен туризъм. Във връзка с това 

община Котел е разработила и одобрила Програма за опазване на околната среда, като част от 

мерките за съхранение и развитие на отрасъла. 

 

Таблица 1.1.3.2.03. Фирми в селското стопанство в община Котел 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Фирми (брой) 26 52 52 43 42 

Печалба (хил. лева) 290 345 292 156 146 

Заети/наети лица (брой) 429 557 408 364 344 

 Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

Общо за селското, ловното и горско стопанство за периода 2007-2010 г. се забелязва 

тенденция на намаляване обема на печалбата в секторите, както и броя на заетите/наети лица, 

но в същото време се отчита увеличение на броя на фирмите през 2010 г. спрямо 2007 г., което 

показва, че този дял на стопанска дейност има потенциал и перспективи за развитие. 

 

 

1.1.3.3. Промишленост 
 

На територията на община Котел развиват дейност предприятия предимно от 

секторите: селско стопанство и преработваща промишленост, хотелиерство и 

ресторантьорство, търговия. 

Анализирайки статистическите данни от периода 2007-2011 г., касаещи развитието на 

промишлеността в община Котел, се отчита нарастване на броя на фирмите, извън 

селскостопанския сектор (производство и услуги). 

Броят на предприятията в община Котел през 2011 г. е нараснал със 78 спрямо 2007 г. 

Отчита се рязко увеличение на направените във фирмите инвестиции в ДМА, което е 

предпоставка за бъдещото им развитие. Заетите в производството и услугите са над 60% от 

работещите в общината. Развитието на туризма води до увеличаване броя на фирмите от 

секторите, обслужващи туристическия бизнес като: транспорт, търговия, услуги, 

строителство и т.н. За периода 2007 - 2011 г. данните показват стабилна възходяща тенденция 

при нетните приходи от продажби на предприятията в района. 

В община Котел преобладават предимно малки и микропредприятия и фирми, свързани 

с областта на леката промишленост, услугите и селското стопанство, като 

микропредприятията в процентно съотношение представляват 96% от общия брой 

регистрирани предприятия на територията на община Котел. Заетите в тях са над 58% от 

общия брой работещи в общината. 

 
* Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

Таблица 1.1.3.3.01. Видове предприятия в община Котел 

Вид предприятия 2007 2008 2009 2010 2011 

Микропредприятия 345 386 442 421 423 

Малки предприятия 15 18 17 12 12 

Средни предприятия 5 5 5 5 5 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

Развитието на туризма води до увеличаване броя на фирмите от секторите, 
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обслужващи туристическия бизнес като: транспорт, търговия, услуги, строителство и т.н., 

което променя и структурата на бизнеса в Общината. За периода 2007 - 2011 г. данните 

показват стабилна възходяща тенденция при нетните приходи от продажби на 

предприятията в района. 

 

 Таблица 1.1.3.3.02. Нетни приходи от продажби на предприятията в община Котел 

Нетни приходи от продажби (хил. лева) 

Икономически сектори 2007 2008 2009 2010 

Общо 35 675 50 791 44 285 37 813 

Селско, ловно, горско стопанство 4 982 7 298 4 869 5 888 

Преработваща промишленост 8 494 3 403 2 378 2 218 

Строителство 288 290 11 794 3 071 

Търговия, ремонт на автомобили 15 607 32 761 16 441 18 777 

Хотелиерство/ресторантьорство 679 1 876 2 161 1 025 

Транспорт, складиране, съобщения 2 956 3 316 3 932 3 539 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, далекосъобщения 
0 0 16 0 

Операции с недвижими имоти 764 52 0 106 

Професионални дейности и научни изследвания 0 67 330 235 

Административни и спомагателни дейности 0 0 306 733 

Хуманно здравеопазване и социални дейности 1398 1325 1566 1 492 

Култура, спорт и развлечения 0 167 0 103 

Други дейности, неквалифицирани другаде 250 101 101 77 

  Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 
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1.1.4. Социални характеристики 

1.1.4.1. Основни демографски показатели 
 

Общата площ на Община Котел е 858,1 кв. км., което е около 24,21% от  територията на 

област Сливен и 0,77% от територията на страната. Население на община Котел представлява 

9,81% от населението на областта и 0,26% от населението на страната. (Таблици 1.1.3.1.01. и 

Таблици 1.1.3.1.02.) 

 
 

Таблица 1.1.4.1.01. Административно териториална структура на община Котел - 2011 г. 

Територия Населени места 

км2 
% от територията  

на страната 
Брой 

% от населението  

на страната 

858,1 0,77% 22 0,26% 

 Източник: Национален статистически институт 

 

Населението на Община Котел през 2011 г. (последно преброяване на населението) е 19 

3912 души, като почти 29,5% е съсредоточено в град Котел, който е единственият град в 

общината. На фона на общото намаление на населението на България през последните години, 

намалява и населението на Община Котел. Общината се състои от 21 села и 1 град. 

Населението по местоживеене е изключително селско и е разпределено неравномерно по 

селата. С население под 100 души са 4 села, а с над 1000 души - 2 села.  
 

 Таблица 1.1.4.1.02. Сравнителни данни за община Котел 

Район, област, община 
Територия 

кв. км 
Население 

Брой 2011 г. 
Гъстота на 

населението за 2011 г. 

България 111 001,9 7 364 570 66,34 

Югоизточен район на 

планиране(ЮИРП) 
19 798,7 км 1 078 002 54,45 

Област Сливен 3 544 км 197 473 55,72 

Община Котел 858,1 19 391 22,60 

Източник: Национален статистически институт 
 

С най-голяма концентрация на турско население (2 688 души) е с. Ябланово, а с най- 

много ромско население (2 970 души) - с. Градец. В община Котел живее 9,82 % от населението 

на областта и около 1,78% от населението на Югоизточен район. 

По данни на НСИ през последните години се наблюдава бавно намаляване на броя на 

населението, като през 2011 г. то е с 1 490 души по-малко спрямо началото на анализирания 

период. Така цитираните данни са резултат от миграцията към големите градове в търсене на 

работа и ниския естествен прираст.  

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в общината през 

последните години намалява, но структурата на населението по възрастови групи е по-

благоприятна от средните стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и 

на ЮИРП. 

 

1.1.4.2. Безработица 
 

Общото ниво на безработицата в Югоизточния район през 2011 г. е 11,6% при средно за 

страната 11,2%. Средният коефициент на заетост на лицата на възраст 20-64 г. към края на 

2011 г. е 62,9% и е близък до средния за страната (63,9%).*  

Безработицата в община Котел през периода 2009 - 2011 г. запазва базовите си стойности, 

като се отбелязва слабо намаление на броя на безработните през 2011 г. спрямо началото на 

анализирания период, но през 2012 и 2013 г. се наблюдава рязък скок на безработицата, за да 

достигне до 37% от трудоспособното население. Броят на безработните през 2013 г. спрямо 
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2007 г. се е увеличил с 534 души.** 

Характерното за безработицата в Община Котел е, че през разглеждания период тя е 

много по-висока както от безработицата в област Сливен, така и от средната безработица в 

страната. През 2011 г. например регистрираното ниво на безработица в Община Котел е 

26,60%, което е с 42% по-високо от нивото в областта и повече от 2 пъти по-високо от средното 

за страната - 10,1%. 

Етническите малцинства съставляват над 50 % от населението, като най- голяма е 

групата на ромите. 90% от ромското население е безработно и получава помощи, чиито 

размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на многочленните семейства. С тази 

етническа група са свързани проблеми от най- различен характер - инфраструктурни и 

благоустройствени, образователни, здравни, екологични, социални, културни и др. 

Състоянието на местната икономика, ниската степен на образование, липсата на 

квалификация още повече стеснява кръга от възможности за намиране на постоянна работа. 

Поради тези причини ромското население работи 

За периода 2007 - 2011 г. са реализирани 19 програми за насърчаване на заетостта, вкл. 

за младежи до 29 години, както и участие на общината в 4 регионални програми по заетостта. 

Като резултат от дейността на общинските власти за горецитирания период са открити нови 

работни места съответно: 263 - 2007 г.; 306 - 2008 г.; 264 - 2009 г.; 262 - 2010 г.; и 316 -2011 г. 

По програмата за наемане на безработни за придобиване на квалификация чрез 

стажуване и чиракуване - общо за периода са намерили професионална реализация - 98 души. 

От малцинствените групи само двама са се включили в трудовия процес след завършване на 

квалификационни курсове. 

 

1.1.4.3. Образование 
 

В системата на образованието на територията на Югоизточния район са включени 3 

университета и специализирани висши училища (в Бургас и Стара Загора) и 68 бр. специални 

училища. Броят на учащите се в университети и специализирани висши учебни заведения през 

учебната 2011/2012 г. са 14 794 бр. студенти, което представлява 5,6% от всички за страната. 

За периода 2007 - 2013 година броят на училищата в община Котел намалява от 3 

държавни на 1 държавно (Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“) и от 

16 общински на 10 общообразователни общински училища. 

Броят на училищата в община Котел намалява най-вече поради засилената миграция към  

по-големите административни центрове и ниския естествен прираст. Броят на паралелките 

също е намален поради намаления брой учащи се, като в началото на 2004 г. броят на 

учениците е бил 2 352, а за учебната 2013/2014 г. - 1 637.  

 
 

Таблица 1.1.4.3.01. Училища, преподаватели и учащи в основните и средни училища  

в Община Котел през периода 2009-2013 г. 

година 2009 2010 2011 2012 2013 

Училища 12 12 11 11 11 

Учители и  

възпитатели 
168 170 170 170 192 

Учащи 1 937 1 987 1 850 1 735 1 637 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи на отрицателните 

демографски характеристики и намаляването на учениците, както и на оптимизиране на 

училищната мрежа и създаване на средищни училища.7 

                                                      
7 Образование  - териториално разположение на обектите, видове лечебни заведения по нива на обслужване, 
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От общо 15 детски градини през 2004/2005 година, към момента в община Котел 

функционират 7 детски заведения - целодневни детски градини. Детските градини обхващат 

367 деца през 2013 г. при капацитет от 675 места, а през 2010 г. децата са били 564 деца, което 

е свързано главно с демографската криза. 

 

Таблица 1.1.4.3.02. Детски градини в община Котел  през периода 2007-2013 г. (бр.) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Детски градини 7 7 7 7 7 7 7 

Места 579 523 557 675 675 675 675 

Педагогически  персонал 42 39 40 47 41 39 39 

Детски групи 27 25 26 29 22 20 17 

Деца 546 495 519 564 510 430 367 

 Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

1.1.4.4. Здравеопазване 
 

Системата от здравни услуги в Югоизточния район на планиране (ЮИРП) запазва 

устойчиво развитие и разполага със сравнително добре изградена мрежа от здравни заведения, 

която включва: 22 МБАЛ (Многопрофилни болници за активно лечение), 20 СБАЛ 

(Специализирани болници за активно лечение), 2 ЦПЗ (Център за психично здраве, 3 ЦКВЗ 

(Център за кожно-венерически заболявания), 2 КОЦ (Комплексен онкологичен център), 1 ДПБ 

(Държавна психиатрична болница), 6 СБР (Специализирани болници за рехабилитация), 3 

БДПЛР (Болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация), 4 ЦСМП (Център 

за спешна медицинска помощ) и 30 ФСМП (Филиал за спешна мед. помощ). Броят на 

болничните легла е 6 634, а на 100 хил.д. се падат 599,58 легла около средната за страна – 611/ 

100 000 души население.  

В община Котел в разглеждания период функционират два големи медицински центъра. 

Болничната помощ се осигурява от „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д-р 

В. Цончев” и Детска специализирана болница за рехабилитация ЕООД, гр. Котел, в което 

медицински специалисти с подкрепата на пара-медицински персонал извършват следните 

лечебни дейности: диагностика, лечение и комплексна 

рехабилитация на деца със заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологични 

заболявания. Към края на 2011 г. в община Котел има общо 4 медицински заведения. В 

първичната извънболнична помощ са регистрирани 14 лекарски практики и 3 кабинета по 

дентална медицина. 

През 2013 г. е взето решение на едноличния собственик на капитала на Специализираната 

болница за активно лечение по вътрешни болести „Проф. Д-р Васил Цончев” ЕООД - Община 

Котел да бъде закрито медицинското заведение, като на негово място бъде създаден общински 

медицински център - лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с най-малко 

трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 

48 часа.  

Проектът се финансира по ОПРР 2007 - 2013 г. и създаването му осигури ефективна 

общинска здравна инфраструктура, за равен и справедлив достъп и високо качество на всяко 

ниво на болнична медицинска помощ на населението от региона, ще гарантира равен достъп 

до високотехнологична и високоспециализирана болнична медицинска помощ в съответствие 

със съвременното развитие на медицината, ще осигури комплексна и висококачествена 

диагностика близо до потребителите, което ще даде възможност за постигане на по-голяма 

ефективност при оказване на спешна медицинска помощ.  

Тази инвестиция трябва да допринесе за устойчиво местно развитие на общината, както 

и да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана 
                                                      
собственост е разгледано подробно в т. 1.6.  
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медицинска помощ.8 

 

 

 

 

1.1.4.5. Социални услуги 
 

Социалните услуги са част от системата за социално подпомагане, чиято цел е 

преодоляване на социалната изолация на най-уязвимите групи от населението. 

Предоставяните в общината социални услуги са в съответствие с действащата „Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги - община Котел (2011-2016г.) “. 
Социалните услуги, които се реализират чрез Дирекцията „Социално подпомагане” - 

Котел са: Дейност „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с 

увреждания” и Национална програма „В подкрепа на майчинството” . 

Домашният социален патронаж е създаден в гр. Котел през 1979 г. и към момента 

обслужва над 110 души, при планов капацитет 120 бройки с 14 души обслужващ персонал и 

два автомобила. В Домашния социален патронаж са обхванати самотно живеещи стари хора с 

увреждания и/или със затруднения в самообслужването. Социални услуги предоставя и 

Дневния център за стари хора в град Котел. До края на разглеждания период на територията 

на община Котел функционира специализирана институция ДДУИ за предоставяне на 

социални услуги за деца с умствена изостаналост. 

През 2013 г. Община Котел стартира реализацията на проект „Реализация на „Център за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ)” на територията на гр. Котел, с капацитет 14 деца, 

включително благоустрояване на прилежащото дворно пространство и преустройство на етаж 

от съществуваща сграда в „Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)” в гр. 

Котел, в т.ч. доставка на оборудване и обзавеждане, включително и благоустрояване на част 

от прилежащото дворно пространство” по ПРСР 2007 - 2013 г. 

Проектът има за цел да допринесе за реализацията на националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в РБ” на територията на Община Котел като по този 

начин се гарантират правата на децата, лишени от родителска грижа и техния достъп до 

качествена грижа и услуги. Чрез проекта ще се създаде подходяща среда за обслужване на 

деца с тежки физически и умствени увреждания, като по този начин ще се допринесе до 

постигане на първоначалните цели на деинституционализацията, а именно да се помогне 

първо на най- уязвимите деца в институциите. Проектът ще даде възможност на тези деца и 

техния персонал да живеят и работят в битови условия, които позволяват достоен и 

качествен живот, близък до удобствата на семейната среда. 

Проектът е изцяло съобразен с публикуваните изисквания на ДАЗД за изграждане на 

ЦНСТ и ЦСРИ. Техническите проекти и на двете сгради предвиждат изграждането на 

достъпната архитектурна среда, предназначена за деца с физически увреждания, което ще бъде 

предпоставка за осигуряване на тяхното по-високо качество на живот. Проектът предвижда 

изграждането на един ЦНСТ и на един ЦСРИ. Той е съобразен с приетата Национална карта 

за резидентните и съпътстващи услуги, начертана в изпълнение на Националната стратегия 

„Визия за деинституционализацията на децата в РБ”. 

Според данни, включени в ситуационния анализ на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011-2015 в Област Сливен, една от най- застрашените социални групи е 

групата на деца отглеждани в специализирани институции. Към април 2010 г. в тях са 

настанени общо 259 деца, по данни на самите домове.  

На територията на област Сливен функционират пет специализирани институции за 

деца: Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД)-Сливен с капацитет 75, Дом за деца с 

                                                      
8 Здравеопазване - териториално разположение на обектите, видове лечебни заведения по нива на обслужване, 

собственост е разгледано подробно в т. 1.5.  
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умствена изостаналост- гр. Кермен, община Сливен (ДДУИ) с капацитет 50; Дом за деца с 

умствена изостаналост „Света Марина” с. Медвен, община Котел с капацитет 52; Дом за 

деца, лишени от родителска грижа „Мария Роза” с. Асеновец, община Нова Загора с 

капацитет 70 и Социално- педагогически интернат (СПИ) с. Драгоданово с капацитет 60 

легла. 

В разработената стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел е заложен 

комплекс от услуги за извеждане на децата от ДДУИ „Св. Марина”, с. Медвен, чрез подкрепа 

за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства, осиновяване, отглеждане в 

семейна среда на приемни родители или (в краен случай) отглеждане в резидентни услуги, 

които са близки до семейната среда (ЦНСТ). За преодоляване на ефектите от 

институционализацията се предвиждат услуги по рехабилитация и развитие на социални 

умения.9 

 

1.1.5. Културни характеристики 
 

В актуализацията на НКПР в допълнение на количествените и качествените аспекти на 

културното материално и нематериално наследство на България, разгледани във въвеждащия 

социално- икономическия анализ на документа, са проследени и пространствените аспекти на 

наследените културни ценности. Важна част от тях са културните коридори на Югоизточна 

Европа, резултат на кръстопътното местоположение между Изтока и Запада, между Севера и 

Юга, както и на общите исторически корени на народите. Изследваните и идентифицирани от 

експерти на ИКОМОС културни маршрути обединяват всички държави в региона: Словения, 

Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Македония, Югославия, Румъния, България, 

Турция, Гърция. На финалната конференция „Културни коридори на Югоизточна Европа“ 

през 2005 г. във Варна е подписана декларация, задължаваща държавните глави „да поемат 

конкретни ангажименти за идентификация, опазване, устойчиво използване и популяризиране 

на културните коридори на Югоизточна Европа“91. В изпълнението на тази дейност е важна 

ролята на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в страните 

на ЮИЕ под егидата на ЮНЕСКО. 

През територията на България преминават шест от деветте културни маршрута: Виа 

Понтика (Via Pontica); Диагонален път (Via Diagonalis), Дунавски път, Западен транс- 

балкански път, Източен транс-балкански път и маршрутът София - Охрид. 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1.1.5.01. Оценка на културното напластяване в Република България 

                                                      
9 Социалните дейности на територията на община Котел са разгледани подробно в т. 1.5.3.  
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Източник: НКПР 2013-2025.Актуализация 2019 г. 
 

 

За основа на териториалното разположение на най-значимите културни ценности, 

актуализираната НКПР възприема туристическите райони, като маркира зоните с 

концентрация на НКЦ, представени и като туристически ресурс. Аргументите за този подход 

са: а) присъствието на културно-историческия туризъм в основната или в разширената 

специализация на всички туристически райони; б) туризмът реализира последната стъпка от 

цикъла проучване - „реставрация/консервация - експониране - валоризация“ и позволява той 

да се възпроизвежда, постигайки целта за масова социализация и устойчиво съхранение на 

културното наследство. Институционализацията на туристическите райони с техните 

организации за управление има за цел създаването и маркетирането на регионални 

туристически продукти. Неизменен компонент в тях ще бъдат и обектите на културното 

наследство. В случаите, когато зоните с концентрация се пресичат от граници на туристически 

райони, те се представят в своята цялост към района, в който попадат повечето и по-значими 

ценности. 

От определените с НКПР туристически райони община Котел попада в Туристически 

район „ Стара планина” Зона „Котел - Сливен - Ямбол”: архитектурен резерват „Старинната 

част на гр. Котел” (гр. Котел), АИР „Жеравна” (с. Жеравна), архитектурен резерват 

„Катунище” (с. Катунище), АР „Тракийски и античен град Кабиле” (с. Кабиле), късноантична 

и средновековна крепост „Туида”, къща музей „Хаджи Димитър”, фабриката на Добри 

Желязков, катедрален храм „Св. Димитър” (гр. Сливен). 

В регионален контекст културните и историческите забележителности са многобройни, 

а някои от тях са уникални като носители на информация както за бита и културата на района 

и България, така и за развитието на целия балкански регион. 

Община Котел разполага с Исторически и Природонаучен музеи. Историческият музей 

организира собствени постоянни и пътуващи изложби за заявки по договаряне с други музеи 

или културни институции от страната и чужбина.10 

Историческият музей представлява комплекс от къщи и експозиции в Котел, Жеравна, 

Медвен - емблематични знаци за българската история. 
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Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014 - 2020 г. 
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Експозиции в град Котел: 

 Експозиция „Котленски възрожденци” и Пантеон на Георги Стойков Раковски: 

В тематични зали експозицията отразява историята на Котел през Възраждането и живота и 

дейността на известни възрожденски личности, родени в Котел – епископ Софроний 

Врачански, архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, доктор Петър Берон, капитан Георги 

Мамарчев, Георги Стойков Раковски. Чрез възстановка на взаимно училище (катедра със 

затвор за наказания, пясъчни чинове, дивити и панакиди, наградни и наказателни кавалерии), 

е пресъздадена атмосферата на учебния процес от първата половина на Х1Х век. В 

мемориалната пантеонна част са положени костните останки на Георги Раковски. 

 Експозиция „Котленски възрожденски бит”: Помещава се в квартал „Галата” - в 

Кьорпеевата къща - впечатляващ с вътрешната си подредба възрожденски архитектурен 

образец от 1872 г. В автентична среда е пресъздадена атмосферата, в която живее котленското 

семейство през Х1Х век. Избрано от колекциите: ръчно тъкани килими от Х1Х век, 

занаятчийски инструменти, котленски носии, хоризонтален тъкачен стан, кухненско 

обзавеждане, уникална ръчна домашна мелница, домашен кладенец, английски порцеланови 

съдове от Х1Х век, австрийски печки, иконостаси, църковна утвар от Йерусалим, икони. 

 Експозиция „Старокотленски килими и тъкани”: Експонирана е в Галатанското 

училище, строено през 1869 г., като проследява цялостното развитие на тъкането на прочутите 

котленски килими - от килимената черга през класическия котленски килим до съвременните 

образци на тъкани гоблени. Избрано от колекциите: оригинални котленски килими от XVII - 

Х1Х век, тъкани гоблени на библейска и историческа тематика на майсторките Стоянка 

Милева и Петранка Чехларова. 

 

Експозиции в Жеравна и Медвен: 

 Експозиция „История на Жеравна”: Намира се в родната къща на българския 

възрожденски просветител Сава Филаретов. Съхранява материали за историята на Жеравна и 

дейността на известните жеравненци Райно Попович, Васил Д. Стоянов, 

Жеравна и дейността на известните жеравненци Райно Попович, Васил Д. Стоянов, 

Тодор Икономов и други. Архитектурата - типичен образец на дървена дъбова къща от типа 

„жеравненска камчийска”, е автен-тична. Най-представителна е вътрешната украса на къщата 

- изящна възрожденска дърворезба с варак, положена в различни сюжети в колонадата, вратите 

и тавана на дома. Изключителен интерес представлява домашният параклис, както и т.нар. 

кабинет. 

 Експозиция „Бит на Жеравна през Възраждането”: Експонирана е в къщата на Руси 

чорбаджи, строена през XVIII в. - ярък образец на възрожденска къща от Жеравна - паметник 

на културата от национално значение, уникален с изяществото на резбованите иконостаси, 

полици, колони и другите елементи на дома. Затвореният сайвант отвежда до гостната стая, 

одаята и кабинета на чорбаджията - интерес представлява вътрешната връзка между кабинета 

и одаята за подаване на поднос с кафе. В избеното помещение са експонирани по оригинален 

начин фотодокументи и предмети на бита на жеравненци от XIX век, а чрез вътрешно 

стълбище посетителят достига и до дюкяна, където са представени различни тъкани килими, 

черги, пешкири. Дворът грее с цветята около кладенеца с каменно корито до него. 

 Експозиция „Йордан Йовков”: Ниската еднокатна приземна къща на Голямо Бърдо е 

родният дом на писателя Йордан Йовков. Обновената експозиция представя дълбоката връзка 

на писателя с родна Жеравна, от която са се родили пленителните „Старопланински легенди”. 

Уникалният подход при експонирането представя тези места от Жеравна, които са намерили 

отражение в Легендите и създава непосредствена асоциация с труда на интелектуалеца - 

Книгата. Атрактивността на експонирането се постига и чрез възстановката на първата среща 

между Йовковите герои Рада и Шибил. Друг акцент на експозицията е колекцията от 

произведения на писателя и писалката му, с която са написани Легендите. 

 Експозиция „Приложно и изобразително изкуство” - Художествена галерия „Жеравна”: 

Поместена е в сградата на училището, построено през 1867 г. Фондът на първата провинциална 
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селска галерия в страната е от 450 творби на наши и чужди художници, сред които Михалис 

Гарудис, Ради Неделчев, Лика Яко, жеравненеца Христо Тодоров, Марин Подмолов, Руси 

Куртлаков и други. Ежегодно се организират гостуващи изложби на наши художници. 

Художествената галерия предоставя залите си на етнографски изложби от музеи в страната. 

  Експозиция „Захари Стоянов”: Намира се в Медвен в родната къща на Летописеца на 

Априлската епопея, поборник от три въстания, деец на Съединението, публицист и държавник. 

Експонирани са лични вещи на Захари Стоянов - коравия ямурлук и вулията с орлови нокти 

украсена, пепелницата с яребиците, куфара на този вечен странник, рединготът на държавника. 

Представят се и изданията на З. Стоянов. 

Природонаучният музей в гр. Котел заема достойно място в музейната мрежа на страната 

и се е утвърдил като културно - просветно учреждение не само от регионален мащаб, но и от 

национален. Дава своя принос за правилното решаване на един от най - важните проблеми от 

нашето съвремие: 

1. Показване на природното разнообразие в Източна Стара Планина; 

2. Популяризиране и спазване на природозащитната идея; 

3. Запазване на хармонията между човека и природата. 

Негов основоположник е учителят - естественик Васил Георгиев (1875-1963). Роден в 

Котел, той изучава и събира различни видове от региона в продължение на 60 години и създава 

богата колекция от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, бозайници, влечуги и птици. 

Така в музея днес може да се види в значителна степен природното богатство на Източна Стара 

планина. 

Новата сграда където се помещава днес музеят е построена през 1981 г. в чест на 

откриването на тържествата по случай 1300 години от основаването на Българската държава. 

Музейната експозиция разполага с над 30 000 вида, които показват природното 

разнообразие в региона. Експозицията е организирана на екологични принципи и заема площ 

от 1000 кв. м., което нарежда Природонаучния музей на второ място по големина след този в 

Букурещ. Показани са начина на живот и местообитанията на отделни животински видове - в 

среда, пресъздаваща естествената им природа. Изложени са редки видове застрашени от 

изчезване като: дропла, черен лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка. Особен 

интерес представляват дарените кралски пингвин, мангуста, крокодил и др. 

В гр. Котел се намира общинската библиотека „Петър Матеев”, разположена на 400 

кв.м., която разполага с 45 924 библиотечни единици: книги, грамофонни плочи, картини, 

старопечатни издания и други. В библиотеката се получават 36 периодични издания. Трайно 

се съхраняват доста периодични издания: в. „Котленски край” - от основаването му.; в. 

„Държавен вестник” от 1955 година и др. 

В библиотеката се поддържа система от каталози и картотеки, разкриващи в пълнота 

фонда на библиотеката и улесняващи достъпа до него. От 2005 година започна изграждане и 

на електронен каталог, като бе закупен библиотечен софтуер от фирма „СофтЛиб” - гр. София. 

През 2010 година бе открита компютърна зала и работни места с достъп до интернет за 

потребителите на библиотеката. 

В общината функционира и Общински Център за работа с деца, което е извън-училищно 

педагогическо учреждение с общинско финансиране. Като обслужващо звено в системата на 

образованието една от основните му цели е подпомагане на българското училище в 

осъществяване на неговите образователни задачи. Разно-образните дейности, които се 

развиват под вещото ръководство на педагогическият екип на Център за работа с деца, 

предоставят редица възможности за полезно осмисляне на свободното време на 

подрастващите, спомагат за тяхната бърза адаптация и пълноценна реализация в живота.  

Основни организационни форми в работа в Центъра за работа с деца са: школа за 

приложни и изящни изкуства, фолклорен състав, кръжок, вокални групи и клуб. 

На територията на общината работят 15 читалища. За периода 2007 - 2011 г. броят на 

читалищата се запазва. Всички читалища разполагат с библиотечен фонд - художествена, 

детска, енциклопедична, справочна и научна литература. Към читалищата са създадени и 
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художествени групи от самодейци. Самодейните състави и групи не само дават възможност на 

населението за участие в културният живот на общината, но имат значение за съхраняване на 

местните фолклорни традиции. Ежегодно съставите към читалищата вземат участие в 

различни фестивали, надпявания, концерти и събори, организирани на местно, регионално и 

национално ниво. 

Ежегодно община Котел разработва Културен календар на мероприятията и културните 

събития, които ще се реализират на територията на общината. Същите се финансират от 

общинския бюджет. 

В общината се провеждат ежегодно празникът на Котел и празника Балканът пее и 

разказва. Първият празник Балканът пее и разказва се организира в Елена на Неювската поляна 

на 20 и 21 юни 1974 година. От тогава на ротационен принцип се провежда в балканските 

градове Елена, Дряново, Котел, Трявна, Твърдица и Гурково. 

Празникът на град Котел се чества ежегодно на 1 ноември от 1993 г. 

Други регулярни културни и спортни събития в общината са: Йордановден, Трифон 

Зарезан и Ден на влюбените, Работилница за мартенички и изложба, Ден на шегата и 

карнавален костюм, Международен ден на ромите (надсвирване), Тодоров-ден - конни 

надбягвания, Дни на Раковски в гр. Котел, Детски областен конкурс „Фолклорна огърлица”, 

Общинска галерия - детски изкуства, Конкурс „Златна гега”, НУФИ Дерлез, празник на с. 

Ябланово,  Фестивал на подвижното овчарство в гр. Котел,  „Оранжев” ден в Котел, Майски 

културни празници в Котел - за деня на Европа и 24 май, Празник на с. Филаретово, празник 

на с. Нейково, празник на с. Жеравна,   

празник на балканските градове „Балканът пее и разказва” (домакинството на празника е на 

ротационен принцип), „Да се срещнем с песен”, Лятна академия Жеравна, Частен „Фестивал 

на народната носия” (организиран от Фондация Българе и Сдружение за Жеравна), Празник

 на с. Тича, Празник на с. Кипилово, празник на с. Градец и Ден на Народните будители 

и Празник на гр. Котел. 

 

1.1.6. Екологични характеристики 
 

Процесите на глобализация, които са характерни за 21 век, са носители на сериозен 

екологичен отпечатък, който е свързан с промени в климата, увеличаване на отпадъците, 

унищожаване на видове, които са част от екосистемите и други. Рисковете с климатичните 

промени са свързани с евентуалната активизация на водната и ветрова ерозия, наводненията, 

засушаването и възможното засилване на свлачищните процеси, които са характерни за 

района. Ключовите предизвикателства пред развитието на районите са синтезирани в 

съответния регионален „индекс на уязвимост“11, чиито стойности се движат между 1 и 100. За 

оценка на въздействието на промените в средногодишните и среднодневни температури е 

изчислен индекс на уязвимост от климатичните промени за районите от ниво 2 за целия ЕС. 

Според този индекс ЮИРП, заедно със СИРП и ЮЗРП, се отнася към четвърта група със 

средна уязвимост. ЮЦРП и СЦРП попадат в пета група, а СЗРП е с най-висока уязвимост и 

попада в шеста група.12 

Важен дял от неурбанизираните територии в националното пространство заемат 

защитените природни територии и зони. Смисълът и фокусът на усилията спрямо тях са 

формулирани в Приоритет 1.1.2. на Актуализацията на НКПР - „Поддържане на НЕМ като 

еталон на защитено биологично природно равновесие и като рекреационна среда с 

общоевропейско значение, допринасящо за опазване на трансгранични екологични коридори 

със съседни страни в Югоизточна Европа”. 

• Опазване на идентичността на природното наследство и наследеното биологично и 

генетично разнообразие; 

                                                      
11 „Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for EU Regions. Commission Staff Working Document“, 2008 г. 
12

Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода (2014-2020г.) 
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• Ефективна защита и използване на икономическия потенциал на природните и 

защитени територии с международна значимост - постигане на баланс между екологични 

функции и екосистемни услуги; 

• Създаване на трансгранични екологични коридори, изграждане на капацитет за 

управление и взаимно екологосъобразно ползване на природното богатство. 

Като цяло страната ни е в регион с много висока степен на уязвимост от климатичните 

промени. От социално-икономическия анализ става ясно, че ЮИРП е с най- висока степен на 

уязвимост. На територията на района характерните природните рискове са : наводнения, 

пожари, активиране на свлачищни райони, ерозия, засушаване. Най- чувствителните сектори 

към климатичните изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните 

ресурси и горския фонд. 

Районът на община Котел е един от най-чистите в екологично отношение. Липсата на 

големи промишлени замърсители благоприятства за добрата екологична обстановка. За 

подземните води, проблемите основно се дължат на точкови източници - населени места без 

канализация, индустриални площадки, депа за отпадъци, както и на земеделието като дифузен 

източник на замърсяване. 

 

Фиг. 1.1.6.01. Национална екологична мрежа. Относителен дял от НЕМ по общини 

 

Източник: НКПР 2013-2025.Актуализация 2019 г. 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.1.6.02. Национална екологична мрежа - значимост и трансгранични връзки 
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Източник: НКПР 2013-2025.Актуализация 2019 г. 

 

 

1.1.6.1. Атмосферен въздух 
 

Съществуващи източници на замърсяване: 

• Промишленост 

Община Котел се развиват основно текстилната, килимарската промишленост, 

дърводобивът и дървообработването. В града и околността му дърводобивът е основен отрасъл 

поради изобилните горски ресурси. През последните години дърво-преработването е 

занемарено. Единствено в село Тича работи качествен цех за дърво-преработване. Текстилната 

промишленост е представена от само един цех за шиене „Г. Мамарчев“ и два текстилни цеха 

на Текстилен завод „Възраждане“ - Първи и втори цех.        

Основна икономическа дейност и приходи са също билкарството и гъбарството. 

Килимарството е също западнало. Цехът за килими е разрушен, като е запазена само 

административната част на предприятието и няколко килимарски стана за тъкане, които все 

още работят. Центрове и предприятия на хранително-вкусовата промишленост няма. В град 

Котел практически няма промишлени източници на замърсяване на атмосферния въздух.  

• Битово отопление 

 Към момента община Котел не е газифицирана. Домашното  отопление през зимния 

сезон става чрез твърдо гориво (основно дърва и в незначителни количества въглища). Точни 

данни за изгорените от населението количествата твърди горива няма, поради което оценка 

на емисиите от домашното отопление в района на новото строителство може да се направи 

по данни Нацио-налния статистически институт (НСИ) за разход на горива и енергия от 

населението за 2012 г.  

• Прогнозна оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) към момента  

Качеството на атмосферния въздух в Р. България се следи от Националната система за 

контрол на качеството на атмосферния въздух (НСККАВ). В района на град Котел и 

останалите населени места в общинат, измервания не се правят. 
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На територията на Община Котел няма разположени станции за контрол на КАВ. Счита 

се, че като цяло община Котел се характеризира с добри екологични условия, което е едно от 

специфичните й предимства сред общините от областта. В общината няма населени места с 

обособени големи индустриални зони, които да са източници за замърсяване на въздуха и 

околната среда. Основните източници на замърсяване са битовото отопление и 

автотранспорта.  

 

1.1.6.2. Води 
 

• Повърхностни води (хидрографска мрежа)  

 

Основната водна артерия в района е р. Луда Камчия. Тя води началото си от няколко 

малки извора в централното старопланинско било, източно от прохода Вратник. В горното си 

течение събира водите на Кипиловски, Сливенски и Стидовски балкан. Влива се в р. Голяма 

Камчия, а оттам в Черно море. Напречният профил на долината е тесен с високи и стръмни 

склонове, богато залесени с широколистни и високостъблени гори. В две планински уширения 

на долината са застроени с. Градец и с. Ичера. Над с. Градец реката образува водопад. Част от 

водите му се губят под земята и след селото отново излизат на повърхността. Река Луда Камчия 

тече буйно с чести прагове и меандри. Леглото й е тясно и дълбоко. При с. Ичера и с. Градец 

образуват речни тераси с максимална ширина - 200 м. Лесно достъпна е през прохода Вратник 

и по шосето за град Котел. По-значителен ляв приток на р. Луда Камчия е р. Котлешница,  

водеща своето начало от големите карстови извори на 2 км., западно от гр. Котел, в подножието 

на местността „Сухи дол”, които са каптирани за водоснабдяването на града. Същата се влива 

в р. Луда Камчия на 400 м източно от с. Градец. Близо до града тази река образува тясната 

клисура „Железни врата”, чиито стръмни стени се спускат от няколко стотин метра. Източните 

склонове на друг планински рид „Свинаря” се спускат към р. Орловица (Медвенска река) ляв 

приток на р. Луда Камчия. 

 Всички води в микрорайона без изключение са варовити. Реките се характеризират с 

непостоянен воден режим. Поради карстовият характер на изворните области на р. Котленска 

и р. Медвенска водните им количества са значително големи през пролетта и валежните 

периоди. През лятото, есента и периоди на засушавания те намаляват до голяма степен. 

Останалите извират и протичат през терен, изграден от палеогенни пясъчници, глини и 

мергели, поради което имат по-постоянен режим. 

 

1.1.6.3. Отпадъци 
 

На територията на община Котел се генерират различни по вид и количества отпадъци - 

производствени, битови, опасни, строителни, биоразградими. Анализът на съществуващото 

състояние се базира на разработената и приета Програма за управление на отпадъците (ПУО) 

на територията на Община Котел 2015-2020 г.                            Тя обхваща цялостната дейност 

по третиране и транспортиране на генерираните на територията на общината отпадъци. ПУО 

включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и в същото време управлението им е от компетенциите на общинските 

власти:  битови отпадъци; строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

производствени отпадъци - утайки от ПСОВ и опасни отпадъци от домакинствата; 

В програмата  се включват мерките за предотвратяване образуването на отпадъците, 

събирането, транспортирането, третирането - оползотворяването и обезвреждането на 

различните потоци отпадъци образувани от жизнената дейност на населението, както и от 

административни, търговски, промишлени и други източници. Разработването на целите на 

ПУО на Община Котел и мерките за тяхното постигане се осъществи на основата на 

изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината 
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и основните изводи и препоръките и анализите за подобряване на системите за управление на 

отпадъците13.  

При разработване на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците, 

изградена съгласно изискванията на Европейския съюз:  

1. Предотвратяване образуването на отпадъците;         

2. Подготовка за повторна употреба;                      

3. Рециклиране;   

4. Друго оползотворяване (оползотворяване за получаване на енергия);  

5. Обезвреждане. 

Програмата е инструмент, чрез който се цели достигането на екологосъобразно 

третиране на отпадъците и чрез която оползотворяването и рециклирането на образуваните 

отпадъци са основен принцип в изграждането на политиката по управление на отпадъците. 

Изпълнението на програмата освен за подобряване управлението на отпадъците на 

територията на Община Котел, допринася за изпълнение и на регионалните цели за 

рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на образуваните отпадъци.14 

  

1.1.7. Комуникационни характеристики 
 

Общата дължина на пътната мрежа в ЮИРП е 3 174 км, която възлиза на 16 % от тази за 

страната. ЮИРП (наред с ЮЗРП) има най-ниска гъстота на републиканската пътна мрежа от 

всички райони. Въпреки, че гъстотата на пътната мрежа от висок клас (0.035 км/км²) е по-

висока от средната за страната (0.030 км/ км²), регионалната пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас е с 

гъстота 0.126 км/ км², което е най-ниска стойност от всички райони. Най-голямо значение за 

интегрирането на Югоизточния район в националната и европейска пътна мрежа има 

доизграждането на автомагистрала „Тракия”, както и път І-7 (Силистра- Шумен-Ямбол-

Елхово) и път Е-87 (Дуранкулак-Варна-Бургас-Созопол-Малко Търново), предвидени за 

изграждане като скоростни или АМ; път Е-87 в участъка му между Бургас и Варна е част от 

европейски транспортен коридор № 8, свързващ Адриатика с Черно море и има ключова роля 

за интеграцията и транспортното обслужване на крайбрежните територии. За подобряване на 

вътрешнорегионалните комуникации е необходимо развитие на регионалната пътна мрежа, 

особено в периферните територии по южната граница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на Община Котел 2015-2020 г 14 Сметосъбирането и третирането на отпадъците, депа за отпадъци е разгледано подробно в т.1.8.8  

 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 49 от 222 
 

 

Фиг. 1.1.7.01. Транспортна инфраструктура с национално и регионално значение 

 

Източник: НКПР 2013-2025.Актуализация 2019 г.   

 

Гъстотата на изградената железопътна мрежа в ЮИРП е 33,5 км/1 000 км² и е по-ниска 

от средната за страната 36,7 км/1 000 км² и от средната гъстота за районите в ЕС- 25-50 км/ 1 

000 км². През района минава жп линията Пловдив-Зимница-Карнобат-Бургас, включена в 

Европейското споразумение за най-важните линии за между-народни комбинирани превози 

(AGTC). Терминалите в Стара Загора и пристанище Бургас също са част от това направление 

за комбинирани превози. Подобряване параметрите на жп инфраструктурата в ЮИРП е 

предпоставка за повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, в 

съответствие с важния приоритет на европейската транспортна политика за увеличаване делът 

на жп транспорта в общия транспортен трафик. Морският транспорт в Югоизточния район е 

добре развит.  

Международното пристанище Бургас е важен център на транспортната система на 

страната, през което преминава 59% от вноса и износа на страната и има водеща роля за 

цялостното развитие на икономиката на страната и района. Въздушният транспорт е 

представен от международното летище в Бургас, както и от летището за малки самолети в гр. 

Приморско за полети с туристическа цел. Бургаското летище има стратегическо значение 

поради специфичното му географско положение - на границата между Европа и Азия. Сред 

най-големите му предимства е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и 

суша. 

Според Регионалния план за развитие на Югоизточен район на планиране  (2014-2020г.), 

основните регионални проблеми се изразяват сумарно в: 

 Значителни вътрешнорегионални дисбаланси; 

 Достигната степен на икономическо развитие, значително под средната за ЕС–27; 

 Диспропорции в разпределението на чуждите инвестиции; 

 Нисък дял на предприятията на високо технологично ниво; 

 Нисък дял на разходите за научно- изследователска и развойна дейност от БВП на 

района;  
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 Концентрация на базата за туризъм и туристическите услуги по крайбрежието; не се 

забелязват тенденции за преодоляване на сезонността на морския туризъм и разнообразяване 

на туристическия продукт; 

  Негативна тенденция за непрекъснато намаление на броя на населението; 

  Неравномерно разпределение на населението – струпване на население в по- 

привлекателните области Бургас и Стара Загора;  

 Най-висок дял на рано напусналите образователната система лица; слаби връзки между 

изследователските центрове, университетите и бизнеса;  

 Предлагането на работна сила значително изпреварва търсенето;  

 Най-ниска гъстота на пътищата от всички класове от РПМ;  

 Най-слабо развита регионална пътна мрежа сред районите от ниво 2 в страната и лошо 

експлоатационно състояние на пътищата от II и III клас;  

 Периферност по отношение обслужването с жп транспорт, поради отсъствието на 

железопътен ГКПП;  

 Липса на широколентова инфраструктура в слабо населените или по-слабо развитите в 

икономическо отношение части на района. 

 

Фиг. 1.1.7.02. Разположение на община Котел спрямо пътната карта на  Р България 

 

Източник: АПИ http://www.api.bg/index.php/bg/karti/republikanska-ptna-mrezha/ 

  

Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е от 

огромно значение за социално-икономическото развитие на Котел. За осигуряване на 

предпоставките за ускорен растеж на местната икономика това е от първостепенна важност. 

Подобряването на транспортните, енергийните, комуникационните и В и К мрежи, както и 

въвеждането на система за ефективно управление на отпадъците ще насърчи инвестиционната 

дейност в общината.15 

 Пътната мрежа в общината е добре развита. Изградени са пътища, които са с добър 

потенциал за осъществяването на трудовите, туристически и икономически връзки между 

населените места. Пътищата в планинските райони са все още трудното проходими при зимни 

условия. Пътната мрежа се нуждае от обновление, модернизация и извършване на геозащитни 

мероприятия. Гъстотата на пътната мрежа в км./ кв.км. площ в община Котел е близка до 

средната за областта: 0.310, при средно за област Сливен - 0.345 и до средната за страната - 

0.333 км/кв.км. Този показател сочи добрата транспортна достъпност на населените места в 

общината. От пътищата от IV-класната пътна мрежа, която е общинска собственост, след 

                                                      
15 * Задание за разработване на ОУП на община Котел 

http://www.api.bg/index.php/bg/karti/republikanska-ptna-mrezha/
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Сливен, с най-голяма дължина са пътищата на територията на община Котел със 143,1 км, 

община Нова Загора със 127,9 км. По-голямата част от пътищата са с трайна настилка, но тя е 

износена и наличните габарити, укрепителни и защитни съоръжения в повечето случаи не 

отговарят на съвременните изисквания. Основен проблем при общинските пътища е, че поради 

липса на средства не се заделят достатъчно финанси за ремонт и поддръжка. Маркировката и 

знаковото стопанство са занемарени и затрудняват движението и ориентацията.16 

 

Фиг. 1.1.7.03.  Транспортна достъпност - ареали на област Сливен 

  

 
Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014- 2020 г.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      
16 Задание за разработване на ОУП на община Котел 
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1.2. Социално- икономически условия и проблеми 

1.2.1. Демографска характеристика на община Котел – състояние и 

тенденции в развитието 
 

На територията на община Котел, както и в голяма част от общините в България, са 

налице трудни за преодоляване проблеми с икономически и социален характер. В резултат на 

цялостното негативно демографско развитие, наблюдаваната ситуация в общината не прави 

изключение от проявяващите се национални тенденции, характеризиращи демографското 

развитие. 

Настоящият анализ поставя акцент върху състоянието на човешкия фактор в ролята на 

ключов елемент за развитието на дадена територия. Анализът на основните демографски 

показатели17 представлява неотменен елемент, посредством който можем да определим 

наблюдаваните тенденции в развитието, както и да обвържем протичащите демографски 

процеси с възможностите за развитие на територията. 

Наблюдаваният основно негативен темп на демографските процеси на национално 

ниво, се проявява и на по-ниските териториални нива в страната – регионално18, областно, 

общинско. Неблагоприятните процеси на обезлюдяване, застаряване, стеснена репродуктивна 

нагласа и нестабилна социална сигурност на населението, съпътстват развитието на голяма 

част от териториалните единици в страната. Особено тревожно e, че успоредната проява на 

тези негативни процеси ще окаже цялостен неблагоприятен ефект върху демографското 

развитие на голяма част от териториалните единици в страната. 

Отчетените стойности на показателите, характеризиращи динамиката на населението, 

раждаемостта, смъртността, естествения и механичен прираст в община Котел свидетелстват, 

че изследваната територия не прави изключение от негативната тенденция на демографско 

развитие в страната. 

Всички данни, използвани при разработването на настоящия анализ са предоставени от 

официални публикации на Националния статистически институт (НСИ). 

 

1.2.1.1. Брой и гъстота на населението  
 

По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. в община Котел 

живеят 19 391 д., от които 9 563 д. (49,3%) мъже и 9 828 д. (50,7%) жени. Посоченият брой 

население на местно ниво формира 9,8% от жителите на област Сливен, 1,8% от населението 

на Югоизточен район от ниво 2 и 0,3% от това на национално ниво. 

В периода между последните две преброявания през 2001 и 2011 г., жителите на община 

Котел намаляват с 2 254 д., равняващи се на спад от 10,4% (от 21 645 д. към 01.03.2001 г., на 

19 391 д. към 01.02.2011 г.). Посочената относителна стойност в динамиката на населението 

отрежда на общината напълно съотнасяща се позиция спрямо тази за България (– 7,1%), за 

Югоизточен район от ниво 2 (– 7,8%) и за област Сливен (– 9,6%). 

В периода 01.03.2001 г. – 31.12.2018 г. населението на община Котел намалява с 3 484 

д., които формират отрицателен прираст в размер на 16,1%. Посоченият темп на прираст се 

отличава с по-неблагоприятна отрицателна стойност спрямо тази за страната, за района от ниво 

2 и за областта. 

Към 31.12.2018 г. броят на жителите в общината е 18 161 д., които формират 9,7% от 

населението на област Сливен, 1,8% от населението на Югоизточен район и 0,3% от това на 

страната. 

 

                                                      
17

Брой и гъстота на населението, раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст, полово-възрастова, 

етническа, конфесионална, образователна структура на населението.  
18

Регионално – район от ниво 2 (NUTS 2). 
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 Таблица 1.2.1.1.01. Динамика на населението в периода 2001-2018 г.  

 Брой на населението към:  Прираст (%) Прираст (%) 

01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 31.12.2018 г. 2001-2011 г. 2001-2018 г. 

България 7 928 901 7 364 570 7 000 039 – 7,1% – 11,7% 

Югоизточен район 1 168 706  1 078 002 1 032 079 – 7,8% – 11,7% 

Област Сливен 218 474  197 473 186 495 – 9,6% – 14,6% 

Община Котел  21 645 19 391 18 161 – 10,4% – 16,1% 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 

Важен момент от демографския анализ е определяне мястото на общината сред 

четирите общини в област Сливен по показателя „брой население“. Към 31.12.2018 г. броят на 

жителите на местно ниво (18 161 д.) отрежда на община Котел трето място в структурата на 

населението на областно ниво. По-голям брой население към разглежданата дата се отчита за 

общините Сливен и Нова Загора. 

 С цел очертаване на проявяващата се тенденция в демографското развитие на местно 

ниво, динамиката в броя на населението следва да се проследи за достатъчно дълъг времеви 

период. Представената фигура проследява броя на жителите на община Котел към датите на 

всички преброявания на населението в страната, извършени в периода 1934-2011 г. 

 Броят на населението в общината нараства до 1975 г., след което настъпва период на 

негативен прираст, последователно отчетен при проведените следващи четири преброявания 

на населението през 1985, 1992, 2001 и 2011 г. Най-голям брой население е отчетен през 1975 

г. – 27 469 д. Към датата на последното преброяване броят на жителите на местно ниво достига 

най-ниска стойност за изследвания 77 годишен период – 19 391 д. Намалението между 

годината с най-голям брой население и тази с най-неблагоприятна стойност на показателя е 

8 078 д., равняващи се на 29,4%. 

 

Фиг.1.2.1.1.01. Динамика на населението на община Котел по преброявания 

за периода 1934-2011 г. 

 
* Посочените данни в периода 1934-1965 г. отговарят на показателя ,,налично население‘‘. Данните в периода 

1965-2011 г. се отнасят до показателя ,,постоянно население‘‘ към датата на проведеното преброяване.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

 

  Намалението на населението следва да се проследи от гледна точка на неговия 

абсолютен и относителен прираст. В периода 2001-2018 г. жителите на община Котел 

намаляват с 3 484 д., равняващи се на 16,1%.  

В посочения период се разглежда броят на населението към: 

 01.03.2001 г. – предпоследно преброяване на населението в страната;  

 31.12.2007 г. – реперна година (членство на България в Европейския съюз); 

 01.02.2011 г. – последно преброяване на населението;  

 31.12.2018 г. – текущи статистически данни.   

 21.12.2021г. – предварителни данни от преброяване 2021г.  
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В периода между предпоследното преброяване през 2001 г. и годината на членство на 

България в ЕС (2007 г.), жителите на община Котел намаляват със 764 д., които се равняват на 

спад от 3,5%. В периода 31.12.2007 г. – 01.02.2011 г. населението на местно ниво намалява със 

7,1% (1 490 д.) – от 20 881 д. към 31.12.2007 г., на 19 391 д. към 01.02.2011 г. В резултат на 

протичащите неблагоприятни демографски процеси в общината, броят на населението 

продължава да намалява – в периода между последното преброяване и последните 

статистически данни за демографските процеси в страната, отчетеният спад е в порядъка на 

1 230 д., равняващи се на 6,3%.  

Към 31.12.2021г. броя на населението на община Котел е 17 654, от които 4924 в 

градовете и 12730 души в селата. Общо между двете преброявания от 2011 и 2021 г. броя 

на населението намалява с 1717 души или 8,85%. 
 

Фиг.1.2.1.1.02. Относителен прираст на 

населението на община Котел в периода  

2007-2018 г 

Фиг.1.2.1.1.03. Абсолютен прираст на 

населението на община Котел в периода  

2007-2018 г. 

 
 

* спрямо 01.03.2001 г.  

към 01.02.2011 г. – спрямо броя към 31.12.2007 г.; към 31.12.2018 г. – спрямо броя към 01.02.2011 г. 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 

Важен структурен елемент на демографския анализ представляват териториалните 

особености в разпределението на населението по населени места. Към 01.02.2011 г. с най-

голям брой жители се отличава общинският център – гр. Котел (5 798 д.). В общината има 21 

села, най-значими сред които са Градец (3 759 д.) и Ябланово (3 030 д.). Към разглежданата 

дата, броят на населението на останалите села варира между 8 д. за с. Братан и 982 д. за с. Тича. 

В периода 01.02.2011 г. – 31.12.2018 г., броят на населението намалява на територията 

на всички 22 населени места в община Котел. Най-тревожни относителни стойности (%), 

характеризиращи динамиката на населението за изследвания период, се отчитат за селата 

Медвен (– 32,5%), Нейково (– 32,0%), Дъбова (– 31,3%). С най-тревожни абсолютни стойности 

(бр.) се отличава общинският център – гр. Котел (– 612 д.) и селата Градец (– 432 д.) и Ябланово 

(– 144 д.). 

В разглеждания период броят на населението на общинския център – гр. Котел 

намалява от 5 798 д. към 01.02.2011 г., на 5 186 д. към 31.12.2018 г. Отчетеният спад в броя на 

населението на общинския център се равнява на 10,6%. 

Към 31.12.2018 г. жителите на гр. Котел формират 28,6% (5 186 д.) от населението на 

общинско ниво (18 161 д.), при стойност от 71,4% (12 975 д.) за територията на останалите 21 
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населени места села в едноименната община. Следователно, съотношението между градското 

и селското население в община Котел към посочената дата, е 28,6% към 71,4% в полза на 

селското население.  

 

Таблица 1.2.1.1.02. Динамика на населението на община Котел по населени места 

(01.02.2011 г. – 31.12.2018 г.) 
 Населено място Брой на населението Прираст (%) Прираст (бр.) 

към 01.02.2011 г. към 31.12.2018 г. 2001-2018 г. 2001-2018 г. 

1.  с. Боринци 146 123 – 15,8% – 23 

2.  с. Братан 8 7 – 12,5% – 1 

3.  с. Градец 3 759 4 191 – 11,5% – 432 

4.  с. Дъбова 16 11 – 31,3% – 5 

5.  с. Жеравна 413 347 – 16,0% – 66  

6.  с. Катунище 26 23 – 11,5% – 3 

7.  с. Кипилово 569 454 – 20,2% – 115 

8.  гр. Котел 5 798 5 186 – 10,6% – 612 

9.  с. Малко село 596 556 – 6,7% – 40 

10.  с. Медвен 212 143 – 32,5% – 69 

11.  с. Мокрен 876 829 – 5,4% – 47 

12.  с. Нейково 347 236 – 32,0% – 111 

13.  с. Орлово 173 149 – 13,9% – 24 

14.  с. Остра могила 151 137 – 9,3% – 14 

15.  с. Пъдарево 583 520 – 10,8% – 63 

16.  с. Седларево 38 36 – 5,3% – 2 

17.  с. Соколарци 498 438 – 12,0% – 60 

18.  с. Стрелци 440 359 – 18,4% – 81 

19.  с. Тича 982 867 – 11,7% – 115 

20.  с. Топузево 126 105 – 16,7% – 21 

21.  с. Филаретово 604 558 – 7,6% – 46 

22.  с. Ябланово 3 030 2 886 – 4,8% – 144 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

  

           Гъстотата на населението (д/км2) е основен показател, който разкрива характера на 

протичащите демографски процеси на дадена територия.  

 

Таблица 1.2.1.1.03. Средна гъстота на населението към 01.02.2011 г. (данни от последното 

преброяване) и промяна в стойностите на показателя към 31.12.2018 г. 
 Територия 

(км2) 

Население – брой Гъстота на населението 

(д/км2) 

01.02.2011 г. 31.12.2018 г. 01.02.2011 г. 31.12.2018 г. 

България 111 001,9 7 364 570 7 000 039 66,3 63,1 
Югоизточен район 19 798,7  1 078 002 1 032 079 54,4 52,1 
Област Сливен  3 544,1 197 473 186 495 55,7 52,6 
Община Котел 858,1 19 391 18 161 22,6 21,2 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 Към 01.02.2011 г. средната гъстота на населението на община Котел е 22,6 д/км2. 

Отчетената стойност е значително по-ниска от тази за България (66,3 д/км2), за Югоизточен 

район (54,4 д/км2) и за област Сливен (55,7 д/км2). 

 Намалението в броя на жителите на общината в периода 01.02.2011 г. – 31.12.2018 г. 

води до промяна и в гъстотата на населението, която към 31.12.2018 г. е 21,2 д/км2. 

Следователно, в периода между последното преброяване и последните налични данни за 

демографските процеси в страната, средната гъстота на населението в община Котел намалява 

с 1,4 д/км2. 
 

http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/
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1.2.1.2. Раждаемост и смъртност на населението 

 

Стойностите на показателите, разкриващи тенденциите в протичащите процеси на 

раждаемост и смъртност на населението, са в пряка връзка от влиянието на редица фактори 

със социално-икономически и демографски характер. Сред основните показатели, 

анализирани в настоящия анализ, са: брой живородени деца, брой живородени брачни и 

извънбрачни деца, коефициент на раждаемост, брой умирания, коефициент на смъртност.  

Стойностите на тези показатели следва да се разглеждат в контекста на тяхната роля на 

„пряко отражение“ на средата на живот (жизнен стандарт и качество на живот, образование, 

достъп до здравеопазване, социална стабилност), както и на особеностите на репродуктивните 

нагласи на населението. 

В периода 2010 – 2018 г. броят на живородените деца в община Котел варира между 

216 бр. през последната 2018 г. (най-ниска стойност) и 279 бр. през първата 2010 г., когато е 

отчетена най-висока стойност на показателя. Посоченият брой на живородените деца в 

общината през 2018 г. формира 9,6% от живородените деца в област Сливен (2 258 бр.). 

Отчетеният брой на живородените на местно ниво отрежда последно място на община Котел 

сред четирите общини в областта. 

През по-голяма част от изследвания деветгодишен период съотношението между 

живородените деца по пол се отличава с по-голям брой на живородените момчета. През 2018 

г. отчетеното съотношение отново е в полза на момчетата, които формират 54,6% (118 бр.) от 

живородените, при стойност от 45,4% (98 бр.) за момичетата. 

 

Фиг.1.2.1.2.01. Брой живородени деца в община Котел в периода 2010 – 2018 г. 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

Особеностите на репродуктивните нагласи на населението, следва да се проследят от 

гледна точка на съотношението между живородените брачни и извънбрачни деца. Делът на 

живородените извънбрачни деца в община Котел е по-висок от този на живородените брачни 

през всички девет години в изследвания период. През 2018 г. съотношението между брачните 

и извънбрачните деца е 43 бр. брачни деца, съставляващи 19,9% от живородените на местно 

ниво, при 173 бр. извънбрачни деца, формиращи дял от 80,1%.  

В периода 2010 – 2018 г. коефициентът на раждаемост на населението в община Котел 

варира между 11,9‰ през 2016 и 2018 г. (най-ниска стойност) и 13,9‰ през 2010 г. (най-висока 

стойност). 
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Фиг.1.2.1.2.02. Брой живородени брачни и извънбрачни деца в община Котел 

в периода 2010 – 2018 г. 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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населението на община Котел в периода 

2010 – 2018 г. 

Фиг.1.2.1.2.04. Коефициент на раждаемост 

на населението през 2018 г.  

(национално ниво, ниво район от ниво 2, 

областно ниво, общинско ниво) 

 
 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

  

 Коефициентът на раждаемост на населението в община Котел през 2018 г. (11,9‰), 

отрежда на общината по-благоприятна позиция спрямо тази за страната (8,9‰) и за района от 

ниво 2 (9,7‰). Отчетената стойност на общинско ниво е почти равна на средната за област 

Сливен (12,0‰). 

 В изследвания период, умиранията на територията на общината варират между 248 бр. 

през 2016 г. и 306 бр. през 2010 г., когато са отчетени съответно най-ниската и най-високата 

стойност на показателя. Умиранията през 2018 г. са 267 д., които формират 9,2% от 

умиранията в област Сливен (2 917 бр.). Посочената стойност отрежда на общината трето 

място по брой умирания сред четирите общини в областта. С по-ниска стойност на показателя 

се отличава само община Твърдица (218 бр.).  
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Фиг.1.2.1.2.05. Умирания в община Котел в периода 2010 – 2018 г. 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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населението на община Котел в периода 

 2010 – 2018 г. 

Фиг.1.2.1.2.07. Коефициент на смъртност на 

населението през 2018 г.  

(национално ниво, ниво район от ниво 2, 

областно ниво, общинско ниво) 

 
 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

Съотношението на умиранията в общината по пол се отличава с по-голям дял на 

умиранията при мъжете през почти всички години в периода 2010 – 2018 г. През 2018 г. 

разглежданото съотношение отново отрежда по-голям дял на мъжете – 59,6% (159 бр.), при 

стойност от 40,4% (108 бр.) за жените.  

Коефициентът на смъртност на населението в община Котел варира между 13,4‰ през 

2016 г. и 16,0‰ през 2017 г. Стойността на показателя през последната изследвана 2018 г. е 

14,6‰. 
  

 Коефициентът на смъртност на населението на местно ниво през 2018 г. (14,6‰), 

отрежда на общината по-благоприятна позиция спрямо тази за страната (15,4‰), за 

Югоизточен район (15,4‰) и за област Сливен (15,6‰). 
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1.2.1.3. Естествен и механичен прираст на населението 
 

Естественият прираст на населението (разликата между броя живородени и броя умрели 

лица) в община Котел се отличава с отрицателна стойност през целия деветгодишен период 

2010 – 2018 г. Най-ниска отрицателна стойност е отчетена през 2012 г., когато броят на 

умиранията надвишава този на живородените с 12 д. С най-тревожна стойност на естествения 

прираст се отличава 2014 г., когато стойността на показателя е –72 д. През последната 

разглеждана 2018 г. умрелите лица (267 бр.) надвишават живородените (216 бр.) с 51 бр. 

 

Таблица 1.2.1.3.01. Естествено движение на населението на община Котел 

в периода 2010 – 2018 г. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Живородени 

279 252 253 233 229 239 220 241 216 

Умирания 

306 274 265 276 301 281 248 293 267 

Естествен прираст 

– 27 – 22 – 12 – 43 – 72 – 42 – 28 – 52 – 51 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

  

 По-големият брой умирания спрямо броя на живородените на местно ниво, е причина 

за отрицателните стойности на коефициента на естествен прираст на населението в община 

Котел през всички девет години в изследвания период. Най-ниска отрицателна стойност на 

показателя от –0,6‰ е отчетена през 2012 г., докато с най-неблагоприятна стойност се отличава 

2014 г., когато стойността на показателя е –3,8‰.  

 Стойността на коефициента на местно ниво през 2018 г. (–2,8‰) отрежда на община 

Котел по-благоприятна позиция спрямо тази за България (–6,5‰), за Югоизточен район (–

5,7‰) и за област Сливен (–3,6‰).  

            В периода 2010 – 2018 г. механичният прираст на населението (разликата между броя 

заселени и броя изселени лица) в община Котел се характеризира с отрицателна стойност през 

всички девет години от изследвания период. 

 

Фиг.1.2.1.3.01. Коефициент на естествен прираст 

на населението на община Котел в периода  

2010 – 2018 г. 

Фиг.1.2.1.3.02. Коефициент на естествен 

прираст на населението през 2018 г. 

(национално ниво, ниво район от ниво 2, 

областно ниво, общинско ниво) 

 
 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  
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 Най-неблагоприятна стойност е отчетена през 2010 г., когато броят на изселените (670 

д.) надвишава този на заселените (236 д.) лица с 434 д. С най-ниска отрицателна стойност от –

63 д. се отличава 2017 г.   

 

  Таблица 1.2.1.3.02. Механично движение на населението на 

община Котел в периода 2010 – 2018 г. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Заселени 

236 214 213 173 238 268 275 484 441 

Изселени 

670 312 286 358 356 477 404 547 519 

Механичен прираст 

– 434 – 98 – 73 – 185 – 118 – 209 – 129 – 63 – 78 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 

 

1.2.1.4. Полово-възрастова структура на населението 
 

По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. 

разпределението на населението в община Котел по пол, се отличава с по-голям брой на 

жените 9 828 д. (50,7%), при стойност от 9 563 д. (49,3%) за мъжете. Към 31.12.2018 г. 

съотношението между мъжете и жените на общинско ниво е 8 947 д. мъже (49,3%) при 9 214 

д. жени (50,7%). 

Към 31.12.2018 г. най-голям дял в структурата на населението на местно ниво формират 

лицата, попадащи във възрастовата група „40 – 44 години“ – 7,0% (1 267 д.), следвани от лицата 

на 45 – 49 години – с дял от 6,7% (1 221 д.). Броят на лицата между 0 и 4 години – 1 089 д., 

отрежда на представителите на тази възрастова група дял от 6,0% в структурата на населението 

на местно ниво. 

Разпределението на лицата в отделните възрастови групи по пол, се отличава с по-голям 

дял на мъжете във възрастовите групи „0 – 4“, „5 – 9“ и „10 – 14“ години, както и във всички 

седем възрастови групи, включващи лицата от 25 – 29 до 55 – 59 години. С най-съществена 

разлика се отличава превесът на мъжете на възраст между 30 и 34 години, където техният дял 

е 56,1% (609 д.), при стойност от 43,9% (477 д.) за жените. Най-голям дял на жените се отчита 

за възрастовата група 75-79 години – 66,0% (417 д.). 

 

 Таблица 1.2.1.4.01. Полово-възрастова структура на населението на община 

Котел към 31.12.2018 г. 

Възраст Общо Мъже Жени % мъже % жени 

0 - 4 1 089 562 527 51,6% 48,4% 

5 - 9 1 049 526 523 50,1% 49,9% 

10 - 14 1 115 558 557 50,0% 50,0% 

15 - 19 1 075 535 540 49,8% 50,2% 

20 - 24 985 491 494 49,8% 50,2% 

25 - 29 1 079 560 519 51,9% 48,1% 

30 - 34 1 086 609 477 56,1% 43,9% 

35 - 39 1 180 617 563 52,3% 47,7% 

40 - 44 1 267 652 615 51,5% 48,5% 

45 - 49 1 221 649 572 53,2% 46,8% 

50 - 54 1 214 630 584 51,9% 48,1% 

http://www.nsi.bg/
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 Таблица 1.2.1.4.01. Полово-възрастова структура на населението на община 

Котел към 31.12.2018 г. 

Възраст Общо Мъже Жени % мъже % жени 

55 - 59 1 196 623 573 52,1% 47,9% 

60 - 64 1 205 581 624 48,2% 51,8% 

65 - 69 1 172 511 661 43,6% 56,4% 

70 - 74 957 402 555 42,0% 58,0% 

75 - 79 632 215 417 34,0% 66,0% 

80 + 639 226 413 35,4% 64,6% 

Общо 18 161 8 947 9 214 49,3% 50,7% 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 Анализираните особености на полово-възрастовата структура на населението на 

община Котел към 31.12.2018 г. (брой и съотношение по пол на хората в отделните възрастови 

групи), са визуализирани посредством представената полово-възрастова пирамида на 

населението.   

            Възрастовата структура на населението следва да се проследи и от гледна точка на 

разпределението на жителите на общината в под, във и над трудоспособна възраст. Към 

01.02.2011 г. лицата в трудоспособна възраст в община Котел заемат първо място в структурата 

на населението с дял от 60,7% (11 773 д.). На второ място се нареждат хората в над 

трудоспособна възраст с дял от 20,8%, равняващ се на 4 025 д. от жителите на местно ниво. С 

най-нисък дял се отличават лицата в под трудоспособна възраст – 18,5% (3 593 д.). 

 

Таблица 1.2.1.4.02. Население под, във и над трудоспособна възраст в 

община Котел към 01.02.2011 г. 
 Население (брой) Структура (%) 

Под трудоспособна възраст 3 593 18,5% 

В трудоспособна възраст 11 773 60,7% 

Над трудоспособна възраст 4 025 20,8% 

Общ брой население  19 391 100,0% 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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Фиг.1.2.1.4.01. Полово-възрастова пирамида на населението на община Котел 

 към 31.12.2018 г.   

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

  

 В резултат на динамиката в броя на населението на общината в периода 01.02.2011 – 

31.12.2018 г., се отчита промяна в дела и на трите категории население. Делът на лицата в под 

трудоспособна възраст бележи ръст с 0,6%, като към 31.12.2018 г. достига дял от 19,1% от 

жителите на местно ниво.  Към посочената дата, делът на лицата в над трудоспособна възраст 

нараства с 1,1% спрямо 01.02.2011 г. и достига стойност от 21,9%.  
 

 Таблица 1.2.1.4.03. Население под, във и над трудоспособна 

възраст в община Котел към 31.12.2018 г.   

 Население (брой) Структура (%) 

Под трудоспособна възраст 3 466 19,1% 

В трудоспособна възраст 10 717 59,0% 

Над трудоспособна възраст 3 978 21,9% 

Общ брой население  18 161 100,0% 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
 

Към 31.12.2018 г. отчетеният дял на лицата в трудоспособна възраст на местно ниво 

(59,0%) се отличава с незначително по-ниска стойност от средната за България (60,0%) – 

разлика с 1,0%. 
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1.2.1.5. Етническа и конфесионална структура на населението 
   

 Данните за етническата и конфесионалната структура на населението отразяват 

самоопределението на лицата, участвали в преброяването на населението от 2011 г.19 

Въпросите за етническата и конфесионална принадлежност са право на личен избор на 

преброявания дали да посочи етническата и конфесионалната група, към които се 

самоопределя.  

 По данни на НСИ, отговор на въпроса за етническата си принадлежност са дали 17 954 

д., или 92,6% от населението на местно ниво към 01.02.2011 г. (19 391 д.). Най-голям дял от 

населението се самоопределя към българската етническа група – 39,1% (7 024 д.) от отгово-

рилите. Отчетеният дял е значително по-нисък от този за страната (84,8%) и за областта 

(76,6%). Турската етническа група заема второ място с 32,3%, равняващи се на 5 793 д. от 

отговорилите на въпроса за своята етническа принадлежност. Посочената относителна 

стойност за община Котел е значително по-висока от тази за България (8,8%) и за област 

Сливен (9,7%).  
 

Таблица 1.2.1.5.01. Етническа структура на населението към 01.02.2011 г. 

 Етническа група (%)  

 Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределят 

България 84,8% 8,8% 4,9% 0,7% 0,8% 

Област Сливен 76,6% 9,7% 11,8% 1,1% 0,7% 

Община Котел  39,1% 32,3% 26,7% 1,1% 0,8% 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

  

             Трета по численост е ромската етническа група с относителен дял на местно ниво от 

26,7% (4 790 д.) – при средни стойности от 4,9% за страната и 11,8% за областта. 

Броят на лицата, участвали в преброяването на населението през 2011 г. и дали отговор 

на въпроса за своето вероизповедание е 14 835 д., формиращи 76,5% от жителите на общината. 

Първо място сред получените отговори формират лицата, които изповядват 

източноправославно  вероизповедание – 46,4% (6 887 д.), следвани от тези с мюсюлманско 

вероизповедание – 29,4% (4 361 д.). На трето място се нареждат лицата заявили, че нямат 

вероизповедание – 8,3% (1 235 д.). 

 

1.2.1.6. Образователна структура на населението 
  

 Към 01.02.2011 г. лицата на седем и повече навършени години в община Котел са 17 

826 д.20 Най-голям дял сред тях са със завършено основно образование – 37,0% (6 595 д.), 

следвани от лицата със средно образование – 23,3% (4 160 д.). Лицата на седем и повече 

навършени години с висше образование формират 5,3%, равняващи се на 936 д. от жителите 

на общината, попадащи в тази възрастова група, а тези със завършено начално образование са 

19,2% (3 423 д.). 

 

Таблица 1.2.1.6.01. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено 

образование към 01.02.2011 г. 
 

Висше Средно Основно Начално 
Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете* 

България 19,6% 43,4% 23,1% 7,8% 4,8% 1,2% 0,2% 

Област Сливен  13,0% 36,2% 26,4% 12,3% 8,3% 3,5% 0,3% 

Община Котел 5,3% 23,3% 37,0% 19,2% 10,3% 4,5% 0,5% 

                                                      
19

Последни налични данни за стойността на разглежданите показатели, отнасящи се към 01.02.2011 г. 20

Последните налични данни за образователната структура на населението се отнасят към 01.02.2011 г. 

http://www.nsi.bg/
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Таблица 1.2.1.6.01. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено 

образование към 01.02.2011 г. 
 

Висше Средно Основно Начално 
Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете* 

(*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище) 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 Важен показател, характеризиращ образователната структура е грамотността на 

населението. Според данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г. броят на грамотните 

лица на девет и повече навършени години в общината е 16 110 д., които формират 92,7% от 

жителите на общината в тази възрастова група (17 385 д.). Отчетеният дял на неграмотните 

лица на девет и повече навършени години в община Котел – 7,3% (1 275 д.), е по-висок от 

средния за област Сливен (5,7%) и за България (1,7%). 

 

Фиг.1.2.1.6.01. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години  

към 01.02.2011 г. 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

Разпределението на грамотните лица по местоживеене отрежда на гр. Котел 

(единствения град в общината) 32,7%  (5 272 д.) от грамотните лица на местно ниво, при 

стойност от 67,3% (10 838 д.) за грамотните лица на девет и повече навършени години на 

територията на останалите 21 населени места села в община Котел.  

 

1.2.2. Основни изводи за демографската ситуация в община Котел 
 

В резултат на извършения демографски анализ, можем да направим следните изводи за 

наблюдаваната демографска ситуация в община Котел: 

 В периода между последните две преброявания (2001 и 2011 г.), жителите на общината 

намаляват с 2 254 д., формиращи отрицателен прираст от 10,4% - от 21 645 д. към 01.03.2001 

г., на 19 391 д. към 01.02.2011 г. Посочената относителна стойност за периода, е по-

неблагоприятна от средната за страната (– 7,1%), за Югоизточен район от ниво 2 (– 7,8%) и за 

област Сливен (– 9,6%). В резултат на продължаващата негативна тенденция в динамиката на 

населението, в периода между последното преброяване (01.02.2011 г.) и последните данни за 

протичащите демографски процеси (31.12.2018 г.), населението на общината намалява с 1 230 

д., равняващи се на 6,3%; 

 В периода 2010 – 2018 г. броят на живородените деца на територията на общината 

варира между 216 бр. през 2018 г. (най-ниска стойност) и 279 бр. през 2010 г. (най-висока 
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стойност за периода). Броят на живородените деца през последната 2018 г. формира 9,6% от 

живородените деца в областта и отрежда на община Котел последно място сред четирите 

общини в област Сливен. Коефициентът на раждаемост на населението в общината през 2018 

г. е 11,9‰, като отчетената стойност е по-висока от средната за България (8,9‰) и за 

Югоизточен район (9,7‰) и близка до средната за  област Сливен (12,0‰); 

 Броят на умиранията в общината варира между 248 бр. и 306 бр., отчетени съответно 

през 2016 г. и 2010 г. Умиранията в община Котел през 2018 г. са 267 д., които съставляват 

9,2% от умиранията на областно ниво и отреждат на общината трето място по брой умирания 

сред четирите общини в област Сливен. Коефициентът на смъртност на населението на местно 

ниво през 2018 г. е 14,6‰, като посочената стойност е по-ниска от средната за страната 

(15,4‰), за Югоизточен район (15,4‰) и за област Сливен (15,6‰); 

 Естественият прираст на населението на община Котел се отличава с отрицателна 

стойност през всички девет години в периода 2010 – 2018 г. Най-неблагоприятна стойност на 

показателя е отчетена през 2014 г., когато прирастът на населението е –72 д. През 2018 г. 

стойността на показателя е –51 бр. (при 216 бр. живородени лица и 267 бр. умирания). 

Коефициентът на естествен прираст на населението на местно ниво през 2018 г. (–2,8‰) се 

отличава с по-благоприятна стойност от тази за страната (–6,5‰), за района от ниво 2 (–5,7‰) 

и за областта (–3,6‰);  

 Механичният прираст на населението на община Котел се характеризира с отрицателна 

стойност през всички девет години в периода 2010 – 2018 г. Неговата най-неблагоприятна 

стойност е отчетена през 2010 г. (– 434 д.); 

 Към 31.12.2018 г. най-голям дял във възрастовата структура на населението на местно 

ниво формират лицата на 40 – 44 години – 7,0%, равняващи се на 1 267 д. Лицата на възраст 0 

– 4 години са 1 089 д., или 6,0% от жителите на общината; 

 По време на последното преброяване, най-голям дял от лицата отговорили на въпроса 

за своята етническа принадлежност са се самоопредели към българската етническа група – 

39,1% (7 024 д.). На второ място се нареждат лицата, самоопределили се към турската 

етническа група с дял от 32,3% (5 793 д.) от отговорилите; 

 Най-голям дял в конфесионалната структура на населението на община Котел към 

01.02.2011 г., заемат лицата, изповядващи източноправославно вероизповедание – 46,4% 

(6 887 д.) от получените отговори. Следващо място заемат лицата с мюсюлманско 

вероизповедание – 29,4% (4 361 д.) от отговорилите; 

 Водещо място в образователната структура на населението на седем и повече 

навършени години към 01.02.2011 г. в общината, заемат лицата със завършено основно 

образование – 37,0% (6 595 д.), следвани от тези със средно образование – 23,3% (4 160 д.); 

 Към 01.02.2011 г. съотношението между грамотните и неграмотните лица на девет и 

повече навършени години в община Котел, е 92,7% (грамотни) към 7,3% (неграмотни). 

Отчетеният дял на неграмотните на местно ниво, е по-висок от средния за област Сливен 

(5,7%) и за България (1,7%). 
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 Демографската прогноза за броя на населението на община Котел се базира на няколко 

основни допускания, отчитани в различните методи. В литературата не съществува установен 

метод, който напълно да гарантира точността на демографските прогнози, но те имат важна 

ориентировъчна значимост при определянето на пазарни, социални, икономически и 

устройствени въпроси. Процесът е комплексен и зависи от много фактори, някои от които са 

по-лесно прогнозируеми (раждаемост, смъртност, продължителност на живота), тъй като те 

преди всичко зависят от установените социално-психологични навици и нивото на 

здравеопазване на населението на дадена територия. Други фактори, като миграциите 

например, са свързани с редица други величини със социално-икономически и политически 

характер. Налице са трудови миграции на младото население със запазване на постоянното 

местожителство в общината, но реализация в по-големите градове в страната и чужбина. Така 

трудовите миграции към установените пазарни центрове се превръщат в стимул за емиграция 

от гледна точка на постоянното население. 

 В периода на последните девет преброявания на населението в страната (1934-2011 г., 

77 години) броят на населението на местно ниво нараства до 1975 г., след което настъпва 

период на негативен прираст, отчетен при проведените четири последователни преброявания 

на населението през 1985, 1992, 2001 и 2011 г. Най-голям брой население е отчетен през 1975 

г. – 27 469 д. Към датата на последното преброяване в страната (01.02.2011 г.) броят на 

жителите на местно ниво достига най-ниска стойност за изследвания 77 годишен период – 19 

391 д. Отчетеното намаление между годината с най-голям брой население (1975 г.) и годината 

с най-неблагоприятна стойност на показателя (2011 г.) е 8 078 д., които формират спад от 

29,4%. 

 

 Фиг. 1.2.3.01. Брой на населението на община Котел в периода  

1934-2011 г. 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 Определянето на степента на промяна на населението може да се извърши посредством 

всеки две точки, тъй като нивото на промяна ще зависи от броя години, които се включват в 

периода. Настоящата прогноза обхваща периода до 2045 г., като за базов се взема последния 

18 годишен период с начало 2001 г. и край 2018 г.  

Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) 
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В рамките на периода от 2001 до 2018 г. степента на промяна е –0,1607 

Темп на промяна в %: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1) x 100%  

В рамките на периода от 2001 до 2018 г. степента на промяна е –16,1%  

 Изчисляването на темпа на промяна се извършва в условията на две основни 

допускания. Първо, темпът на промяна за последните 18 години се разпределя равномерно за 

целия 18 годишен период. Допуска се, че текущата тенденция на намаляване на населението в 

периода 2001-2018 г. с 16,1% (3 484 д.), се дължи в много по-голяма степен на външни 

възможности (емиграция), отколкото на влошени репродуктивни показатели и 

продължителност на живота на населението. Второ, очаква се броят на населението да 

намалява със същия темп както в миналия период, но е необходимо да отчетем миграционния 

фактор. Изчисленията на база последния темп на промяна (–0,1607) ще представляват 

песимистичния вариант на демографската прогноза, при който броят на населението към 2045 

г. е 11 317 д.  

 

Фиг.1.2.3.02. Прогноза за броя на населението на община Котел до 2045 г. 

 
Източник: Прогнозни данни 

 

За да предотвратим прогноза, базирана единствено на негативния демографски план в 

периода 2001-2018 г., е необходимо да отчетем вероятността от забавяне темпа на намаляване 

на населението, а също така и да допуснем минимален темп на нарастване в неговия брой. За 

целта получения темп на промяна ще коригираме с темп, близък до нула, но положителен за 

периода след 2025 г., когато редица демографски и социално-икономически показатели ще 

бъдат значително променени в положителна посока. Поради това, допускаме минимален темп 

на нарастване на броя на населението от 0,2% на годишна база в периода 2025-2045 г. В този 

случай оптимистичната прогноза предвижда население от 23 976 д. към 2045 г. Тъй като този 

темп е малко вероятен от гледна точка на репродуктивните възможности на населението, 

следва да посочим, че той би бил възможен единствено при външни фактори – имиграция на 

територията на общината.  

Третата крива отразява реалистичната демографска прогноза, оценяваща единствено 

възможностите на територията и нейното население за естествено възпроизводство. За целите 

на тази прогноза се допуска намаляване в броя на населението до 2025 г. включително с темпа, 

отчетен за периода 2001-2018 г. (–0,1607), а след това се допуска нулев естествен прираст (или 

близък до нулата). Така към 2045 г. броят на населението на община Котел би бил 15 905 д. 

За нуждите на анализа е изчислена прогноза с три разновидности за броя на жителите 

на община Котел към 2045 г.: 
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 Песимистичен вариант: 11 317 д. 

 Оптимистичен вариант: 23 976 д.  

 Реалистичен вариант: 15 905 д.  

Много по-вероятни са оптимистичната и реалистичната прогнози, които допускат: 

 Оптимистична прогноза: достигане до един минимум население към 2024 г. 

(16 349 д.) с последващо стабилизиране и постепенно повишаване в броя на 

населението в периода до 2045 г.;  

 Реалистична прогноза: допуска брой на населението към 2025 г. от 16 065 д., 

след което темпът ще продължи да бъде отрицателен, но с по-благоприятна 

стойност (близка до нула) спрямо тази в периода до 2025 г.  

 

 

1.2.4. Характеристика на пазара на труда в община Котел 
 

В периода 2007–2013 г. броят на безработните лица на територията на община Котел 

нараства от 1 237 д. през 2009 г. (най-ниска стойност), на 2 335 д. през 2013 г. (отчетена най-

неблагоприятна стойност на показателя).  

Изострянето на социалните проблеми на местно ниво се свързва с липсата на 

достатъчно възможности за трудова заетост – наличие на недостатъчен брой работни места. 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Котел, средногодишният брой на регистрираните 

безработни лица в общината през 2015 г. е 2 417 д. Най-голям дял сред тях формират лицата в 

категориите „жени над 55 годишна възраст“ и „младежи на възраст до 29 години“.  
 

Таблица 1.2.4.01. Средногодишен брой безработни лица на територията на община Котел в 

периода 2007-2015 г. 

 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. 

Регистрирани 

безработни 
1 801 1 350 1 237 1 816 1 731 2 143 2 335 2 417 

 в т.ч. жени 

(бр.) 
1 178 951 808 744 666 1 264 1 360 1 360 

 в т.ч. жени (%) 65,4% 70,4% 65,3% 41,0% 38,5% 59,0% 58,2% 56,3% 

Източник: Анализ на географския и природен потенциал и социално-икономическото състояние на 

територията на община Котел; Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на 

сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ 

 

 Структурата на безработните лица по пол в община Котел се отличава с по-високия дял 

на жените през почти всички години в периода 2007–2015 г. Най-голям дял (70,4%) на 

безработните жени на местно ниво е отчетен през 2008 г. През 2015 г. жените на възраст над 

55 години формират най-голям дял от безработните жени на местно ниво – 32,4%. 

 По данни на Анализа на географския и природен потенциал и социално-

икономическото състояние на територията на община Котел21, в резултат на отчетеното 

значително увеличение на броя на безработните лица през 2012 г. и 2013 г., техният дял достига 

до 37,0% от трудоспособното население в общината. През 2015 г. тази стойност вече надхвърля 

38,0%. 

 Средногодишното равнище на безработица на местно ниво надвишава неколкократно 

средните стойности на показателя за България и за Югоизточен район, които за последното 

тримесечие на 2015 г. са съответно 7,9% на национално ниво и 10,6% за територията на района 

от ниво 2. Отчетените стойности на местно ниво са по-неблагоприятни и от средните за област  

                                                      
21

Извършен във връзка с изпълнение на договор № РД 50-165 от 07.12.2015 г. между община Котел, Министерството на 

земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Анализът е част от проект, финансиран 

със средства от ЕЗФРСР по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 
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Сливен. Община Котел се отличава и с най-тревожна стойност на нивото на безработица сред 

четирите общини в териториалния обхват на област Сливен. 

В структурата на безработните лица на местно ниво преобладават тези с ниско 

образование, както и лицата без професионален стаж и квалификация. През 2013 г. лицата с 

основно образование и тези с по-нисък образователен ценз формират общ дял от 74,4% (1 738 

д.) от средногодишния брой безработни лица в община Котел. През разглежданата година на 

местно ниво не се отчитат регистрирани безработни лица, завършили висше образование. 

Друга характерна особеност на пазара на труда е, че около 90,0% от ромското население 

в общината е безработно. Териториалната концентрация на лицата самоопределили се към 

ромската и турската етнически групи е най-вече в общинския център – гр. Котел и в селата 

Градец и Ябланово, за които се отчита най-голям брой безработни лица сред 22-те населени 

места в общината. Големият дял неграмотно или с ниска степен на образованост ромско 

население създава предпоставки за задълбочаване на съществуващите проблеми от социално-

икономически характер, свързани със социалната изолация и маргинализиране на посочените 

групи население. Заетостта на ромското население се отличава със сезонен характер и се 

отчита най-вече през летните месеци в сферата на селското стопанство – дейности по 

събирането на билки и плодове и работа от общ характер. 

Стойностите, представящи младежката безработица на местно ниво също отреждат на 

община Котел по-неблагоприятна позиция спрямо тази на национално ниво. По данни на 

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Котел общият брой на безработните младежи на възраст до 29 

години вкл. през 2015 г. на територията на общината е 3 033 д. (средномесечна стойност 252,8 

д.). Средномесечният брой на безработните младежи с ниска степен на завършено образование 

(без специалност и квалификация) съставляват 80,0% (202 д.). През 2015 г. броят на трайно 

безработните лица в разглежданата възрастова група (с продължителност на регистрацията над 

една година) е 112.  

По данни на Анализа на географския и природен потенциал и социално-

икономическото състояние на територията на община Котел, броят на предлаганите работни 

места (извън програмите за временна заетост) на местно ниво през 2015 г. е 521, усвоени от 

които са около 75,0%. Преобладаващият брой обявени свободни работни места са в сферата на 

икономически дейности, отнасящи се към сектори G – Търговия; ремонта на автомобили и 

мотоциклети“ и А – „Селско, горско и рибно стопанство“22. 

Сред основните причини за отчетените неблагоприятни стойности на показателите, 

характеризиращи пазара на труда в община Котел, се откроява малкият брой и мащаб на 

дейност на предприятията на местно ниво. Друга причина е свързана с някои ключови 

характеристики на човешките ресурси на територията на общината. Особено тревожно е, че 

делът на безработното ромско население достига 90,0%, преобладаващият дял от които се 

отличават с нисък образователен ценз и липса на професионален стаж и квалификация. 

Посочените особености се явяват основен потенциален фактор за засилване неблагоприятното 

влияние на редица социално-икономически проблеми на територията на общината, сред които 

социално изключване и маргинализиране на безработните лица, попадащи в посочените 

уязвими обществени групи. 

 

 

1.3. Териториални проучвания 
 

Община Котел е разположена в Югоизточна България, като на север тя граничи с Община 

Омуртаг, на северозапад с Община Антоново, на запад с Община Сливен, на юг с Община 

Стралджа, на изток с Община Сунгурларе, на североизток с Община Върбица. 

 

Фиг. 1.3.01. Административно-териториално устройство на Р. България 

                                                      
22 Еднобуквен код = сектор A, B, C, D и т.н. по КИД–2008 
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Източник: НКПР 2013-2025 Актуализация 2019  

 

Фиг. 1.3.02. Териториално разположение на община Котел 
 

Източник: Задание за разработване на ОУП на община Котел 

 

 

Град Котел се намира на 355 км в източна посока от София и в западна посока на 183 км 

от Варна и на 119 км от Бургас.  

В 100 км изохрон на града попадат и следните областни градове: Стара Загора, Велико 

Търново, Разград, Шумен, Търговище и Ямбол. 

В общината са включени 22 населени места (1 град и 21 села):  
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• гр. Котел - административен център на общината  

• селата: Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Жеравна, Катунище, Кипилово, Малко село, 

Медвен, Мокрен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, 

Тича, Топузево, Филаретово, Ябланово. 

Граничното положение на община Котел между Северна и Южна България се оценява 

като благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното икономическо развитие. 

(Фиг. 1.3.02.) 

 

1.3.1. Релеф 
 

Територията на Област Сливен се характеризира с разнообразен релеф. Южно от Стара 

планина в територията на областта се включва част от Тунджанската хълмиста и 

нископланинска област, Новозагорското, Керменското и Сливенското полета. На север те се 

ограждат от източните склонове на Средна гора и Стара планина: Елено-Твърдишка планина 

(принадлежаща на средния дял на Стара планина) и част от Източна Стара планина, която от 

прохода Вратник се разделя на Котленско-Върбишки и Сливенски дял. 

  

Фиг. 1.3.1.01 Релеф на община Котел 

 
Източник: https://www.google.com/maps/place/Котел/ 

 

 

Това определя наличието на два района в релефно отношение: на север - полупланински 

и планински, а на юг - равнинен. По-забележителни върхове са Чумерна (1536 м), Българка 

(1181 м), а в Котленска планина - Разбойна (1128 м). Средната надморска височина на 

Сливенското поле е 150 м, а на Керменското и Новозагорското - около 130 м.Община Котел 

има планинско-котловинен релеф с надморска височина от 300 до 1128 м. В морфогеографско 

отношение релефът на района е с хълмисто-предпланински и планинско-котловинен изразен 

релеф със средна надморска височина от 300 до 1128 

м надморска височина.  

 

Най-високият връх е Разбойна (фиг.1.3.1.02.), висок 1128 м надморска височина, който 

на югозапад се свързва с предпланинските склонове на Ичеренските и Карандилските 

възвишения. Географската местност „Чуката“ свързва Сливенската планина с Ичеренско-

Жерунските възвишения и Котленските ридове. Изкачвайки планинското възвишение на 

https://www.google.com/maps/place/Котел/
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котленската местност „Чукарите“, възвеждащи към връх Разбойна, в югоизточна посока 

преходно се откриват горски и туристически екопътеки до селата Жеравна, Нейково и оттам 

към местността Карандила в Сливенската планина. 

В крайния северен район на общината, разположен северно от долината на река Голяма 

Камчия се простират южните разклонения на Лиса планина (част от Източния Предбалкан). 

Нейният най-висок връх Големия Сакар 1053,6 m се издига западно от село Остра могила. 

На североизток и югоизток релефът на общината е хълмист, като тук попадат части от 

две полета. На североизток, по долината на река Голяма Камчия на територията на общината 

се вклинява югозападната част на хълмистата историко-географска област Герлово. На 

югоизток, по долината на река Мочурица, между Стидовска планина на север и Гребенец и 

Терзийски баир на юг се вклинява западната, най-висока част на Сунгурларското поле. Тук 

североизточно от село Пъдарево, в коритото на река Мочурица се намира най-ниската точка 

на общината – 199 m н.в. 

 

Фиг. 1.3.1.02 Най-високият връх в община Котел-връх Разбойна ( 1128 м) 

 
Източник: http://media.snimka.bg/7721/021697401.jpg?r=0 

 

Разбойна, който на югозапад се свързва с предпланинските склонове на Ичеренските и 

Карандилските възвишения. Географската местност „Чуката“ свързва Сливенската планина с 

Ичеренско-Жерунските възвишения и Котленските ридове. Изкачвайки планинското 

възвишение на котленската местност „Чукарите“, възвеждащи към връх Разбойна, в 

югоизточна посока преходно се откриват горски и туристически екопътеки до селата Жеравна, 

Нейково и оттам към местността Карандила в Сливенската планина. 

 

 

 

 

1.3.2. Климат 
 

Област Сливен обхваща територии, които спадат към областите с умерено-

континентален и преходноконтинентален климат, дължащ се на средиземноморското влияние. 

http://media.snimka.bg/7721/021697401.jpg?r=0
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Характеризира се с кратка зима и прохладно лято. Средногодишната температура на въздуха 

е 12.4 градуса по С. През зимата средномесечните температури са сравнително високи: от - 2 

до + 1.2 градуса по С, а през лятото средните температури са от +16,1 до + 23.2 градуса по С. 

България е сред страните, които се очаква да бъдат най- сериозно засегнати от 

климатичните промени. Според прогнозите, броят на нощите, през които температурата на 

въздуха няма да бъде под 20°C (тропически нощи), ще се увеличи, като страната попада в най-

рисковите части на Европа. От общо 5 групи, Сливенска област попада в регион от 4 група - в 

неблагоприятно положение. 

Очаква се промяна и при продължителността на снежната покривка, като броят на дните 

с такава ще намалее. В Сливенска област очакваното намаление е между 20 и 40 дни, което 

практически означава почти безснежна зима. 

Промените на климата ще окажат своето въздействие и върху условията за туристическа 

дейност. Според очакваната промяна на индекса за туристически климат за ЕС, Сливенска 

област попада от общо 6 групи в неблагоприятната 5 група по негативна промяна. 

 

Фиг. 1.3.2.01. Разположение на община Котел спрямо                                               

климатичните подобласти в България 

 
Източник: „УРБИКА“ ЕООД по Събев, Л., Св. Станев. Климатичните райони на България и техният 

климат. Тр. на ИХМ том V, държ. изд. „Наука и изкуство”, С., 1959, 176 стр 

  

За оценка на комбинираното въздействие на тези промени е изчислен индекс на 

уязвимост от климатичните промени за регионите по NUTS 2 за целия ЕС. Според този индекс 

Сливенска област попада в 4-та група (от общо 6) с висока уязвимост от климатичните 

промени. Най-чувствителните сектори към климатичните изменения са селското стопанство, 

туризмът, управлението на водните ресурси и горския фонд.* 

 
*Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г.  

Климатът на община Котел е умереноконтинентален с влияние на планинската 

климатична област (Фиг. 1.3.2.01 и Фиг. 1.3.2.02.)  - снежна зима, прохладно лято и топла 

продължителна есен. Често поради смесения релефен хълмисто-равнинен терен се наблюдават 

кратки и „болезнени“ феномени - градушки, непрогледни мъгли, дъждове, силни ветрове и др. 

Средната годишна температура е 10-11оС.  
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Фиг. 1.3.2.02. Схема климат 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Изпълнител на ОУПО 

 

Средната зимна температура е около 0,0 оС (средната минимална -3,0оС, средната 

максимална около и над 2,0оС). (Фиг. 1.3.2.03.) 

Средната лятна температура е около 19,0-20,0 ºС(средна минимална около 12,0-13,0оС, 

средна максимална около 25,0-26,0 оС).  

Сформираната средна годишна температура е около 10,0оС. Средното количество на 

валежите е 190 мм/кв.м. с максимум през лятото.* 

 

 Фиг. 1.3.2.03. Схема средни температури и валежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Източник: Изпълнител на ОУПО 

 

 

Средното количество на валежите е 180 мм. на кв. м. с максимум през лятото (Фиг. 

1.3.2.05.):  

  Зима : 150/160 мм или л/кв/м;   

 Пролет : 170/180 мм или л/кв/м;   
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 Лято : около и над 200 мм или л/кв/м;   

 Есен :140-150 мм или л/кв/м.* 

 

 

Фиг. 1.3.2.04. Схема облачни, слънчеви и валежни дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: Изпълнител на ОУПО 

 

 

 Фиг. 1.3.2.05. Схема количество на валежите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Изпълнител на ОУПО 

 

 

 

 

 Фиг. 1.3.2.06. Роза на ветровете 
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Източник: Изпълнител на ОУПО 

 

  

1.3.3. Геология и хидрогеология 
 

Повърхностни води 

 

Хидроложките запаси в област Сливен не са големи. Основен воден ресурс е река 

Тунджа, най-големият приток на река Марица с водосборен басейн около 7 800 кв. км. Тя е 

четвъртата по дължина река в България: 398 км. Водите й се използват предимно за напояване. 

На река Тунджа е изграден един от най-големите язовири в страната - язовир „Жребчево", 

който е с обем над 400 млн. куб.м. Основното му предназначение е отново за напояване.* 

Басейновото ниво на управление на водите в Р. България се осъществява от четири 

Басейнови дирекции (БД): БД „Дунавски район“ с център гр. Плевен, БД „Черноморски район“ 

с център“ гр. Варна, БД „Източнобеломорски район“ с център  гр. Пловдив и БД 

Западнобеломорски район“ с център гр. Благоевград. БД имат управленски, регулаторни, 

контролни и информационни функции. В южната част на община Котел, по билото 

на Сливенска и Стидовска планина  преминава участък от главния вододел на България. По 

този начин около 90% от територията ѝ принадлежат към Черноморския водосборен басейн, а 

останалите 10% – към Беломорския водосборен басейн. (Фиг. 1.3.3.01.)  

Към Черноморския водосборен басейн на територията на общината протичат три реки. В 

северната част преминава най горното течение на река Голяма Камчия (Тича, лява съставяща 

на река Камчия). Тя извира от Лиса планина и до село Тича тече на изток в дълбока и залесена 

долина. След селото завива на североизток, долината ѝ се разширява, навлиза в югозападната 

част на хълмистата историко-географска област Герлово и напуска пределите на общината. В 

южната част преминава участък от горното течение на река Луда Камчия (дясна съставяща на 

река Камчия). Тя води началото си от Община Сливен, минава през землището на 

село Нейково, отново навлиза в Община Сливен и югозападно от село Градец се завръща в 

община Котел. Минава през село Градец, където в нея отляво се влива Котленска река(25 км, 

изцяло протича през общината) с десния си приток Нейковска река и с няколко забележителни 

меандра източно от селото напуска пределите на общината и навлиза в община Сунгурларе.  

 

Фиг. 1.3.3.01. Разположение на община Котел на схема „Басейнови дирекции“ в 

https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5
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 Р. България  

 
Източник: https://earbd.bg/ 

 

 

Фиг. 1.3.3.02. Разположение на община Котел спрямо                                                                                           

водосборите на реките в България 

 
Източник: https://earbd.bg/ 
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           Тук при село Дъбовица (община Сунгурларе) в нея отляво се влива Медвенска река, 

горното и средното течение на която е на територията на община Котел. В най-западната част 

на общината през селата Кипилово и Боринци протича река Карадере, десен приток на Стара 

река, която е десен приток на Янтра и която от своя страна е десен приток на Дунав. 

Основната водна артерия в района е р. Луда Камчия. Тя води началото си от няколко 

малки извора в централното старопланинско било, източно от прохода Вратник. В горното си 

течение събира водите на Кипиловски, Сливенски и Стидовски балкан. Влива се в р. Голяма 

Камчия, а оттам в Черно море. Напречният профил на долината е тесен с високи и стръмни 

склонове, богато залесени с широколистни и високостъблени гори. В две планински уширения 

на долината са застроени с. Градец и с. Ичера. Над с. Градец реката образува водопад. Част от 

водите му се губят под земята и след селото отново излизат на повърхността. Река Луда Камчия 

тече буйно с чести прагове и меандри. Леглото й е тясно и дълбоко.**  

При с. Ичера и с. Градец образуват речни тераси с максимална ширина – 200 м. Лесно 

достъпна е през прохода Вратник и по шосето за град Котел. По-значителен ляв приток на р. 

Луда Камчия е р. Котлешница, водеща своето начало от големите карстови извори на 2 км., 

западно от гр. Котел, в подножието на местността ”Сухи дол”, които са каптирани за водо-

снабдяването на града. Същата се влива в р. Луда Камчия на 400 м източно от с. Градец. 

Близо до града тази река образува тясната клисура ”Железни врата”, чиито стръмни стени се 

спускат от няколко стотин метра. Източните склонове на друг планински рид ”Свинаря” се 

спускат към р. Орловица /Медвенска река/, ляв приток на р. Луда Камчия, Всички води в 

микрорайона без изключение са варовити. Реките се характеризират с непостоянен воден 

режим. Поради карстовият характер на изворните области на р. Котленска и р. Медвенска 

водните им количества са значително големи през пролетта и валежните периоди. През 

лятото, есента и периоди на засушавания те намаляват до голяма степен. Останалите извират 

и протичат през терен, изграден от палеогенни пясъчници, глини и мергели, поради което 

имат по-постоянен режим.  
 

Подземни води  

 

Територията на община Котел е разположена върху две подземни водни тела:   

- BG2G0000Pg028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла с колектор от 

флиш-конгломерати, пясъчници, варовици, мергели;   

- BG2G0000K2033 - Карстови води в горна креда, плюс юра-триас Котелски карстов 

басейн с колектор от теригенно-карбонатни отложения.  

Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се 

изразява в различен тип замърсявания от точкови и дифузионни източници. Проблеми от 

точкови източници на замърсяване - като такива се разглеждат нерегламентирани (селски) 

сметища, общински сметища, складове за пестициди, течове от замърсени площадки, депа на 

производствени и опасни отпадъци, местоположения на стари замърсители, стари сметища, 

затворени индустриални терени, Б-Б кубове за събиране, депониране, дезактивиране и 

безопасно съхраняване на наличните в страната количества забранени, залежали и негодни за 

употреба пестициди. За определяне на риска, на всеки точков източник е съпоставена общо 

потенциално натоварена повърхнина от подземното водно тяло в размер равен на радиус на 

въздействие от около 1 km. Приема се, че съществува риск за достигане на целите, когато 

сумата от действащите повърхнини надвишава 30 % от разкритата повърхнина на съответното 

водно тяло. 

 При замърсявания от точкови източници в подземните води се повишава съдържанието 

на биогенни вещества. Въз основа на така посочената методология и направената оценка „не в 

риск” от точкови източници на замърсяване са и двете подземни водни тела.  

Проблеми от дифузни източници на замърсяване - дифузните източници на замърсяване 

са земеползването (орна земя и трайни насаждения), селища без изградена канализационна 

система, урбанизирани територии. Значимите проблеми от този вид въздействие върху  

https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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подземните води са увеличаване съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и 

манган. Съдържанието на нитрати е водещ параметър за дифузионните внасяния при  

подземните води. Когато делът на орната земя и урбанизираните територии надвиши 75 % от 

разкритата повърхнина на ПВТ, тялото е „в риск”. Химично състояние на подземните води.   

Крайните югоизточни части на общината принадлежат към Беломорския водо-сборен 

басейн. Тук от запад на изток през най-западната и най-висока част на Сунгурларското 

поле протича най-горното течение на река Мочурица (ляв приток на Тунджа) и горното 

течение на десния ѝ приток река Мараш. 

Водните ресурси са представени от няколко реки, които са от водосборния басейн на 

Черно море и множество карстови извори, които се използват за водоснабдяване. Котленските 

извори са вторите по големина карстови извори в България с дебит 550 л./сек. На територията 

на града и района, от планинския връх (свързващ Котел с Тиченско-Омурташкия район) „Сухи 

Дял“, извират две основни реки, преминаващи през града: Сухойка и Глогова. При 

село Градец, се вливат в река Гола Камчия, която е един от ръкавите на река Луда Камчия, 

вливаща се в язовир „Камчия“. Водният ресурс се влияе от непостоянния речен режим и 

ограничените валежи през летните месеци. 
 

 

1.3.4. Биологично разнообразие 
 

Биологичното разнообразие представлява многообразието от всички живи организми във 

всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания на 

екосистемите и процесите, които протичат в тях. Географското положение на община Котел, 

спецификите на релефа и климата, както и наличието на богат воден ресурс, създават условия 

за наличието на разнообразна флора и фауна, които представляват не само природно богатство, 

но и потенциал за бъдещото развитие на територията, поради което тяхното управление е 

важен елемент в контекста на устойчивото й развитие и средство за повишаване на 

общественото благосъстояние. 

 

1.3.4.1. Флора 
 

Районирането на растителността в България, основано на фитогеографска и 

геоботанична информация, разделя страната на 3 области: Европейската неморална 

(широколистна горска) област включва провинциите Евксинска, Илирийска (Балканска) и 

Македоно-Тракийска, Евроазиатската степна и лесостепна област е представена от 

Долнодунавката провинция, а Средиземноморската склерофилна горска област - от 

Източносредиземноморската провинция. Съгласно биогеографското райониране на Европа по 

ЕТС/BNP (European Topic Center on Biodivesity and Nature Protection), прието от Европейската 

комисия и влязло в Директивата за местообитанията (92/43/ЕЕС), България се отнася към 3 

биогеографски района: Алпийски, Континентален и Черноморски. 

Последното и най-подробно ботанико-географско райониране на България е предложено 

от Бондев през 1997 г., което разделя страната на 28 окръга с 80 района. Според него нашата 

страна се поделя на 3 ботанико-географски области: Европейска широколистна горска област, 

Евроазиатска  степна  и  лесостепна  област  и Среди-земноморска  област  и  общо 5 

провинции: Евксинска, Илирийска (Балканска), Македоно-Тракийска, Долнодунавска и 

Източносредиземноморска. 

Горската растителност в област Сливен е представена от широколистни и иглолистни 

високостеблени гори (бук, келяв габър, зимен дъб, цер, бор, клен, липа, акация, смърч), както 

и различни видове храсти и тревисти растения (леска, дрян, къпина, шипка, хвойна, диво 

кокиче, минзухар, иглика, дребна папрат). Около 30 от тях спадат към категорията редки и 

защитени видове, а голяма част се използват като билки. Представителите на фауната са над 

160 вида, 36 от които са защитени. С най-голямо природозащитно значение са грабливите 

https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://wikivisually.com/lang-bg/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86
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дневни и нощни птици (египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал и др.). 

Срещаните видове гръбначни животни са над 123, 20 от които са представители на птичия свят 

и са намерили място в Червената книга на България. 

Разнообразието на релефа в областта, в съчетание с почвено климатичните условия, дават 

възможност за развитие на редица стопански дейности - селско стопанство, туризъм в някои 

негови форми, промишленост за храни и напитки и други стопански дейности. 

 

Фиг. 1.3.4.1.01. Разположение на община Котел       

   на Геоботаническата карта на България 
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Климатичните условия и натрупаният опит са добри предпоставки за ускорено развитие 

на лозарството и увеличаване дела на обработваемите площи с лозови насаждения. 

Флората е представена от естествени широколистни гори (дъбове,  габър, буk, ясен, и др.) 

и малко изкуствено засадени иглолистни гори (черен бор), малко естест-вено находище на бяла 

ела, редуващи се с открити пространства, представляващи пасища и ливади. В откритите 

тревни пространства се срещат орхидеи и други. 

 Съгласно Фиг. 1.3.4.1.02. за разположението на община Котел на картата на 

Биогеографското райониране на България Община Котел попада в II3-Източно-

старопланински подрайон (част от Среднобългарски район) и в V1 Старопланински 

подрайон(част от Планински район) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Фиг. 1.3.4.1.02. Разположение на община Котел                                                                                
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на картата на Биогеографското райониране на България 

 

 
И

з

т

о

ч

н

и

к

:

 

Б

и

о

г

е

о

г

р

а

ф

с

к

и

 

р

а

й

о

н

и

 

и

 

п

о

 

 

1.3.4.2. Фауна 
 

Фауната е богата поради разнообразието на местообитания, междинна надморска 

височина, континентални и средиземноморски елементи. Тук се срещат в едни и същи 

находища пепелянка и усойница (рядко срещано), както и два вида речни раци – поточен и 

речен рак (рядко срещани в смесени популации), в пещерите се срещат няколко вида прилепи.*  

Бозайниците са представени от тревопасни животни: благороден елен, сърна, дива свиня, 

заек и др., и хищници: мечка (рядко), вълк, чакал, лисица и др.* 

От птиците се срещат почти всички видове кълвачи, срещащи се в Европа. Грабливите 

птици са добре представени- скален орел, малък креслив орел, сокол-скитник, орел-змияр, 

осояд, ястреби, и др., а от 2010 г. отново е възстановен и белоглавият лешояд. В района гнезди 

черният щъркел. По време на миграцията на птиците през есента и пролетта се срещат много 

видове мигриращи птици, някои и на големи ята - щъркели, орли, мишелови, осояди, кани, 

чапли, жерави, соколи и т.н. 

Съгласно Фиг. 1.3.4.1.03. Община Котел попада в 2-Старопланински район. 

 

 

 

 

 Фиг. 1.3.4.1.03. Разположение на община Котел                                                                               

на карта на Зоогеографските райони на България 
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По данни на Зоогеографски райони, Георгиев, 1980 г. http://shu.bg/tadmin/upload/storage/2099.pdf 

 

 

1.3.5. Поземлен ресурс по територии 
 

Важна предпоставка за развитието и функционирането на основните сфери на дейност и 

устройствени системи са състоянието и вида на наличните поземлени ресурси. За анализа на 

функционалната структура на разглежданата територия са използвани данни от Областната 

стратегия за развитие на област Сливен, Общинския план за развитие на община Котел, данни 

от Картата на възстановената собственост (КВС) за начина на трайно ползване (НТП) на 

териториите и др. Въпреки разминаването в стойностите на общата територия, дължащо се на 

различните мащаби, при които се изчисляват, относителните дялове на видовете територии не 

се различават значително. 

Територията на община Котел обхваща 858.1 км2, което представлява 24,2% от площта 

на област Сливен 3 544 km² (на трето място сред четирите общини в областта), 4,33% от 

територията на Югоизточен район  и 0,77% от тази на страната.  

Най-голяма част от територията на общината се заема от горските територии - 594 000 

дка или 69,22%. Следват ги урбанизираните територии - 226 173 дка  или 26,35%. На трето 

място са земеделските територии - 29 895 дка или 3,48% от общата площ. На четвърто място 

са защитените територии с площ от 8 000 дка  или 0,932%. На пето място са нарушените 

територии - само 32 дка или 0,0037%.  
 

Баланса на територията и дялово разпределение на видовете територии на Община Котел 

са дадени в Таблица  1.3.5.01. и Фиг. 1.3.5.01. 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.3.5.01. Дялово разпределение на видовете територии в община Kотел 

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/2099.pdf
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Източник: По данни от опорния план за ОУП на община Котел 

 

Таблица  1.3.5.01. Баланс на територията на Община Котел 

№ Вид територия  

1.  Урбанизирани територии  22 617,3 ха 

2.  Земеделски територии 2 989,5 ха 

3.  Горски територии 59 400 ха 

4.  Защитени територии  800 ха 

5.  Нарушени територии 3,2 ха 

 Общо: 85 810 ха (858.1 км2)  
Източник: Опорен план на ОУП на община Котел 

 

 

1.3.5.1. Урбанизирани територии 

 

Урбанизираните територии включват в себе си населените места и селищните 

образувания, като според начина на трайно ползване поземлените имоти могат да изпълняват 

жилищни, обществено-обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и 

развлекателни функции, за паркове и градини и т.н. Те заемат площ от 22 617,3 ха или 26,35% 

от общата територия на община Котел. 

В област Сливен селищната мрежа обхваща 116 населени места, от които 6 града и 110 

села (Таблица  1.3.5.1.01.). На територията на община Котел съществуват 23 населени места, 

от които 21 са села, 1 махала и 1 град, общинския център Котел.                           

В община Нова Загора има общо 34 населени места - 1 град и 33 села. Община Твърдица 

обхваща в административните си граници 10 населени места, от които 2 града - Твърдица и 

Шивачево и 8 села. Селищната мрежа на община Сливен обхваща 49 населени места, от които 

2 града Сливен и Кермен и 47 села. С развитието на урбанизационните процеси през ХХ век 

се увеличава сериозно броят на градското население за сметка на селата. В Сливенска област 

това се изразява с нарастване на населението на всички градове, но най-силно е изразено в 

Сливен, който по броя на населението си достига до категорията на голям град (над 100 хил. 

души).  

 

 

26.35% урбанизирани
територии

3.48% земеделски 
територии

69.22% горски 
територии

0.932% защитени 
територии

0.0037% нарушени
територии
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Нова Загора се доближава до категорията на среден град (30 хил. души), а Котел и 

Твърдица са много малки градове (под 10 хил. души) Кермен и Шивачево са бивши села, 

обявени за градове и попадат в категорията много малки градове.  През този период процесът 

на пренасяне на населението е от селата към града и от малкия град към големия град. Но в 

края на ХХ век започва спад в населението и на големите градове. Този спад продължава и в 

първото десетилетие на ХХІ век, когато Сливен вече е с население под 100 хил. души. За 

периода 2001-2011 най-много намалява населението на малките градове Кермен (-18,4%) и 

Котел (-16,4%). Относително по-малко е намалението в Шивачево (-4,9%) и Твърдица (-5,6%). 

Населението на селата продължава да намалява с по-бързи темпове от това на градовете.  

Населението на всички градовете намалява с 8,9%, докато общото население в областта 

намалява с 9,6%.23 

 

Таблица  1.3.5.1.01. Област Сливен - градове и села, степен на урбанизация 

Общини Нас. места (бр.) Градове (бр.) Села (бр.) Население 

Сливен 49 2 47 75:25 

Нова Загора 34 1 33 58:42 

Твърдица 10 2 8 67:33 

Котел 23 1 22 30:70 

Общо 116 6 110 66: 34 

Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 

Към 2011 г. делът на градското население в област Сливен е 67,2 % при средно за 

страната 72,5%, което показва по-ниската степен на урбанизация в областта и се дължи главно 

на по-слабо населените планински територии. Много ниска е степента на урбанизация в 

общините Котел (30%) и Нова Загора (58%). По-висока от средната за страната е степента на 

урбанизация в община Сливен (75%). Характерно за територията на областта е силното 

доминиране на големия град Сливен над останалите градове. Това поражда проявата на модела 

на моноцентрично урбанистично развитие. Останалите градове с изключение донякъде на 

Нова Загора, не могат да играят ролята на балансьори на големия градски център.  

В общините в областта също се наблюдава феномена център-периферия. 

Съсредоточаването на основните дейности в центъра – административни и производствени, 

води до неравностойно развитие на общинската територия. Този ефект е най-силно изразен в 

община Сливен, където контрастът между големия гради останалите населени места е 

чувствителен. Градовете и особено големите и средните градове, като места за приложение на 

труд и като центрове на образованието, здравеопазването, културата и други видове услуги от 

по-висока степен, са организиращ фактор за развитието на територията. В област Сливен такъв 

изявен урбанистичен център е градът Сливен с развитата система от обслужващи учреждения 

с областно значение.  

В Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025, 

разработена в НЦТР, Сливен е определен като градски център от трето йерархично ниво - 

центрове с регионално значение в територията на областите. Той играе ролята на балансьор на 

Бургас в територията на Югоизточния район от ниво 2. Останалите общински центрове в 

областта Нова Загора, Твърдица и Котел са определени като градове-центрове от 4-то 

йерархично ниво с микрорегионално значение. От 5-то ниво са останалите два града Шивачево 

в община Твърдица и Кермен в община Сливен.  
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Населени места  

  

Селищната структура на изследваната територия е съставена от 22 населени места (един 

град и 21 села): гр. Котел - административен център на общината и селата: Боринци, Братан, 

Градец, Дъбова, Жеравна, Катунище, Кипилово, Малко село, Медвен, Мокрен, Нейково, 

Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Тича, Топузево, 

Филаретово, Ябланово.  

 В Таблица  1.3.5.02. е дадена информация за населените  места в Община Котел (по 

азбучен ред), население и площ на землищата им и гъстота на населението. 

Средната гъстота на населените места в община Котел е 2,56 населени места /100 кв. км 

и е по-ниска от тази за област Сливен (3,3 населени места /100 кв. км)  за страната (4,74 

населени места / 100 кв. км). 

 

Таблица  1.3.5.1.02. Населени места в Община Котел (по азбучен ред), 

население и площ на землищата им и гъстота на населението 

№ 
Населено  

място 

Преброяване на 

населението  

(2011 г.) 

Площ на 

землището 

(в кв.км) 

Гъстота на 

населението  

(души/кв.км) 

Забележка                      

(старо име) 

1.  с. Боринци 146 22,786 6,4 Керсенлик 

2.  с. Братан 8 65,224 0,12 Сър алан 

3.  с. Градец 3 759 46,099 0,1  

4.  с. Дъбова 16 6,877 2,3 Емрен кьой 

5.  с. Жеравна 413 52,989 7,8  

6.  с. Катунище 26 15,058 1,7  

7.  с. Кипилово 569 83,573 6,7  

8.  гр. Котел 5 798 131,519 43,9  

9.  с. Малко село 596 6,981 85,1 Кючуклер 

10.  с. Медвен 212 79,224 2,7  

11.  с. Мокрен 876 78,701 11,2 
Кьопеклии, 

Аврамов 

12.  с. Нейково 347 76,205 4,6  

13.  с. Орлово 173 6,315 28,8 Вайслар 

14.  с. Остра могила 151 18,561 7,9 Сютчилер 

15.  с. Пъдарево 583 21,454 27,8 Куруджиево 

16.  с. Седларево 38 16,662 2,2  

17.  с. Соколарци 498 5,225 99,6 Дуванджилар 

18.  с. Стрелци 440 31,414 14,2 Туркоклии 

19.  с. Тича 982 52,871 18,5  

20.  с. Топузево 126 3,859 0,03 Топузлар 

21.  с. Филаретово 604 7,758 75,5 Хамзалар 

22.  с. Ябланово 3 030 28,727 108,2 Алванар 

23.  Общо за общината: 19 391 души 858,08 кв.км 
25,2 

22,6 души/кв.км 
 

Източник: www.nsi.bg  

  

Същевременно община Котел с гъстота на населението от 23.12 души/кв.км и тази 

стойност очевидно е повече от два пъти по-ниска от показателите на национално (65,5 

души/кв.км), регионално (54,45 души/кв.км ) и областно ниво(55.72 души/кв.км). 

Броят на населението, както и други критерии и показатели, използвани за 

функционалната категоризация на общината и съставните населени места, определят тяхната 

категория. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%86%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.nsi.bg/
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Функционална категоризация на населените места 

 

Категоризирането на административно-териториалните и териториалните единици се 

извършва въз основа на определени критерии и показатели за категоризиране на общините, 

кметствата, районите и населените места в Република България.  

Съгласно параграф първи от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ (Обн. 

ДВ. бр.3 от 13.01.2004г., ..., изм. ДВ. бр.21 от 01.03.2013г.) според съществуващия брой на 

населението им градовете се категоризират, както следва: 

1. много големи градове - над 200 хил. жители; 

2. големи градове - от 100 хил. до 200 хил. жители; 

3. средни градове - от 30 хил. до 100 хил. жители; 

4. малки градове - от 10 хил. до 30 хил. жители; 

5. много малки градове - до 10 хил. жители. 

Според съществуващия брой на населението им селата се категоризират, както следва: 

1. много големи села - над 5 хил. жители; 

2. големи села - от 2 хил. до 5 хил. жители; 

3. средни села - от 1000 до 2 хил. жители; 

4. малки села - от 250 до 1000 жители; 

5. много малки села - до 250 жители. 

Съгласно тази категоризация на населените места по брой жители гр. Котел  попада в 

категорията „много малки градове“ (до 10 000 жители). 

10 от селата: с. Жеравна, с. Кипилово, с. Малко село, с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. 

Соколарци, с. Стрелци, с. Тича и с. Филаретово са в категорията „малки села“ (250 - 1000 жители). 

Останалите 9 села на територията на община Котел: с. Боринци, с. Братан, с. Дъбова, с. 

Катунище, с. Медвен, , с. Орлово, с. Остра могила, с. Седларево и с. Топузево попадат в 

категорията „много малки села“ (до 250 жители).24 

 

1.3.6. Земеделски територии 
 

Земеделските територии в област Сливен са 1 826 925 дка, което представлява 51,55% от 

територията на областта и е по-малко от средното за страната (62%). В равнинната част 

земеделските територии преобладават и например в община Нова Загора заемат 80% от 

територията. Овощните насаждения (предимно праскови градини) и лозовите насаждения са 

характерни за областта и придават специфичен характер на културния ландшафт.  

Факторите, които имат неблагоприятно/ограничаващо въздействие върху развитието на 

сектор селско се изразяват във влошаване на средата за развитие на икономическа дейност, 

влошаване на инфраструктурата и качеството на публичните услуги, включително тези 

свързани с предоставянето на модерно образование и здравеопазване.  

Като резултат се стига до  влошаване на демографските характеристики на населението, 

влошаване на образователното му равнище - особено в районите с концентрация на 

малцинствата, спад на покупателната му способност и бедност;   Раздробена собственост върху 

земите и трудното постигане на дългосрочно ползване на наети земи за период по-голям от 5 

години. Това представлява особен проблем за животновъдните неинтензивни стопанства без 

собствена земя, които желаят да повишат продуктивността на ползваните пасища и/или за 

дребните и полупазарни стопанства желаещи да поемат агроекологични ангажименти при 

стопанисването на конкретни площи, включително свързани с методите за биологично 

производство;  Ограничен достъп до пазари даващи справедлива цена за произведената според 

изискванията качествена продукция, и/или продукцията произведена съгласно правилата за 

                                                      
24 Центровете и осите на пространствено развитие са разгледани в т.1.1.1. Пространствени характеристики  
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биологично производство; Ограничен достъп до капитали, необходими за инвестиции 

свързани с постигане изискванията на законодателството на ЕС, както и за повишаване мащаба 

и общата конкурентоспособност на производството;  Ограничен достъп до информация и 

знания относно последните технологични постижения; относно ползването на производствени 

методи и технологии съвместими с опазване на почвеното плодородие и структурата на 

почвите, опазване от замърсяване на водите, опазване на биоразнообразието и ограничаване 

емисиите на парникови газове; Недостиг на добре обучена работна сила; Ограничено 

използване на подходящи породи  и сортове, адаптирани към климатичните промени;  

Ограничен достъп до поливна вода за предотвратяване загубите от засушаванията. 

Преодоляването на някои от посочените проблеми и ограничения може да стане с 

координирани, целенасочени усилия на  местно и областно ниво – подобряване на условията 

за живот и за правене на бизнес в селските райони; подобряване на информираността и 

професионалната квалификация на заетите в селското стопанство; промотиране използването 

на съвременни технологии, сортове и породи, както и производство на алтернативни и 

екологично чисти продукти и др. 

Земеделските територии в община Котел заемат площ от 2 989,5 ха и обхващат 
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С Решение № 61 от 29.01.2016 г. на  Общински Съвет Котел е приета Стратегия за 

управление и разпореждане с общинската собственост на  Община Котел  2015 г. - 2019 г. на 

основание  чл.8, ал.8 от ЗОС.    

Съгласно информация от тази стратегия за земеделските земи на територията на община 

Котел се съставят актове за общинска собственост (АОС), като съставянето им е предшествано 

от действия по изготвяне на скица, съответно от общинската служба земеделие (ОСЗ) или от 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и удостоверения за характеристики за 

определяне на данъчната им оценка. Тези дейности ангажират институции, извън структурата 

на общинската администрация, значителен времеви, организационно - технически и финансов 

ресурс. Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Котел не е правен 

оглед на имотите. Трябва да отбележим, че не винаги начинът на трайно ползване на имотите, 

отразен в регистрите на ОСЗ съответства на действителното фактическо състояние и 

действителния начин на трайно ползване.* 

След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент, 

Община Котел не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. Трасиране на 

някои от имотите, предоставени под наем или аренда започва от 2010 г. От стартирането на 

поземлената реформа през 1992 г., административният потенциал на общинската 

администрация не съответства на новите ангажименти като собственик. Оптимизирането на 

процеса на управление на земеделските земи понякога налага привличането на външни 

експерти и сключването на договори със специализирани фирми, които да подпомагат 

действията на общинската администрация. 

Общинската собственост върху земеделските земи също се разделя на частна и публична 

общинска собственост. Публична общинска собственост са пасища, мери, полските пътища, и 

други площи (гробища, сметища, дерета и т.н.). 

По реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на 

Община Котел са възстановени 24 447.101 дка. в землищата на гр. Котел и селата Кипилово, 

Нейково, Пъдарево, Стрелци, Тича, Медвен, Мокрен, Градец, Жеравна, Малко село и 

Топузево. За останалите населени места в общината няма възстановена собственост.   

За всички населени места в общината, с изключение на гр. Котел, е налице остатъчен 

поземлен фонд, който е приет по реда определен в ЗСПЗЗ и Правилник за прилагането му 

(ППЗСПЗЗ). Предадения в собственост на общината остатъчен фонд възлиза общо на 69 

193.356 дка.  

След приемане на остатъчния фонд, собствениците на земеделски земи, които не са ги 

заявили за възстановяване в сроковете и по реда на ЗСПЗЗ, сега завеждат дела срещу Община 

Котел, за признаване на собственост върху конкретни имоти от остатъчния фонд. В тези случаи 
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съдебните решения са изцяло в полза на лицата и с решение на Общински съвет, съответния 

имот се предоставя на ОСЗ - Котел за обезщетяване на същите. Така общината губи имоти и 

заплаща съдебни разноски по делата. 

Общинските земеделски земи са с различен начин на трайно ползване - пасище, мери, 

ниви, ливади, полска култура, изоставени овощни и лозови насаждения, други територии заети 

от селското стопанство и други. Предвид особеностите на планинския релеф, в общината 

преобладават пасища, мери, ливади, което до голяма степен определя тяхното използване. 

Имоти с начин на трайно ползване ниви и полски култури има предимно в населените места с 

преобладаващ равнинен релеф. 

Общинските земеделски земи представляват сериозен ресурс, който трябва в по - голяма 

степен да бъде ефективно използван, в интерес на общината. Съществуват различни способи 

на стопанисване, управление и разпореждане - отдаване под наем, под аренда, комасация, 

учредяване право на ползване, продажба, директно стопанисване от община чрез общински 

предприятия, залог срещу заем за инфраструктурни проекти, промяна на предназначението им 

и други.  

Чрез умело съчетаване на различните способи общинския поземлен фонд може 

съществено да допринесе за увеличаване на собствените приходи на общината. Тук много 

важна е ролята на кметовете на населените места в общината за подаване на нужната 

информация за отдаване под наем и за осъществяване на контрол на място. Общински Съвет е 

приел списък на земи за обезщетявания и оземляване на безимотни, и малоимотни граждани. 

ЗСПЗЗ дава възможност за доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. 

Комасацията се извършва по изрично съгласие на собствениците на земеделските имоти в 

дадено землище или в част от него. Предвидена е възможност за изработване на планове за 

уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват 

и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и 

екология. 

С приемането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз се създаде 

възможност за земеделските производители да кандидатстват по Схемата за единно плащане 

на площ и да получат финансово подпомагане за развитието на земеделието и 

конкурентоспособността на земеделските стопани, с което се повиши интереса за ползването 

на земя от общинския поземлен фонд.  

В зависимост от начина на трайно ползване, управлението на земеделските земи от 

общинския поземлен фонд е чрез отдаване под наем или аренда. С нормативната уредба е 

създадена възможност за предоставяне на земеделски стопани, които отглеждат животни да 

ползват общинските мери и пасища (годишни планове за паша, правила за ползване на 

пасищата и мерите). 

Необходимо е да се извърши оглед и да се определят земеделски имоти намиращи се в 

близост до населените места, подходящи за изграждане на животновъдни ферми по европейски 

стандарт или за промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени 

мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин). 

Дългосрочното отдаване под наем или аренда на земеделските земи ще донесе ежегодни 

приходи в общинския бюджет. В случай на продажба на земи, прихода в бюджета е еднократен 

и като се има предвид ниските цени на земеделските земи в момента, продажбата не е 

целесъобразна. Бъдещата политика на общината следва да е в посока за дългосрочното 

отдаване под наем и аренда на земеделските земи. Това ще даде сигурност на земеделските 

производители и ще доведе до поддържането им в добро екологично и земеделско състояние. 

Съществува и възможността общината сама да стопанисва свободните (ненаети) 

земеделски земи, чрез създаване на общинско предприятие. По този начин земите ще бъдат 

поддържани в добро екологично и земеделско състояние, и общината ще получава субсидии. 

В ход процедура по установяване на самозалесените територии, притежаващи 

характеристиката на гора по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите (ЗГ) . Сформирана е 

областна междуведомственна комисия, която да извърши съпоставка по документи и чрез 
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цифровата ортофотокарта на всички поземлени имоти в горски територии, притежаващи 

характеристиката на гора по смисъла на закона, които не са отразени като такива в действащите 

планове и кадастрални карти. 

 

1.3.6.1. Горски територии 
 

Горските територии в област Сливен са 151 042 дка или 42,62% от областта. Те 

преобладават в северната част на областта. Горските територии заемат 61% от територията на 

община Котел, 65% от община Твърдица и само 12% от територията на община Нова Загора. 

Урбанизираните територии заемат само около 2% в община Нова Загора, 1,5% в община 

Твърдица. В община Сливен те заемат по-голям дял, което се дължи на града Сливен и 

формиращото се ядро в околоградската му територия. Селищната мрежа в територията на 

областта се е формирала в зависимост от природните и теренни условия и с оглед развитието 

на поминъка на населението. 

По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, горските територии в 

област Сливен заемат 1 466 478 дка (146 647,8 ха), което представлява 41,4 % от територията 

на областта. Значителен процент - 92%, са покрити с гори. Преобладават видовете бук, зимен 

дъб и цер. 

Горските пожари представляват значителна заплаха за горите. Неконтролираната паша и 

увеличения брой на козите, а и повредите от дивеч, също допринасят за деградацията на 

горите.  Горско стопанската дейност може да се илюстрира със следните показатели за 

държавни горски територии25:  
 

Таблица  1.3.6.1.01. Показатели за държавни горски територии  

на територията на област Сливен 

Община 
Общо                     

ха 

Иглолистни 

ха 

Широколистни                           

ха 

В т.ч.: широколистни 

високостъблени  ха 

Сливен 57054 7449 49605 13315 

Нова Загора 11744 2910 8834 329 

Котел 54926 8213 46713 23842 

Твърдица 28503 6242 22261 12243 

Източник: РДГ - Сливен Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 

Средната възраст на горите е около 60 г., като преобладават  широколистните видове - 

82%.  Областта разполага със значими недървесни горски ресурси - билки, гъби, горски 

плодове и др.  

Тези горски ресурси се използват неефективно от местното население. Събират се 

големи количества без да се обръща необходимото внимание на тяхното опазване.  В ловното 

стопанство се отчита трайна тенденция на влошаване състоянието на дивеча и намаляване на 

запасите му. Причините за това са  бракониерство, висока численост на хищниците, не добра 

координация и съгласуваност в действията на ловните сдружения и представителите на 

Регионалното управление по горите.* 

  

Значимост на горите 

Горите в границите на стопанството, които попадат на територията на община Котел и 

област Сливен имат важна роля за развитието на икономиката на района като източник на 

строителна дървесина, целулоза и дърва за нуждите на промишлените предприятия и 

местното население, a недървесните ресурси предоставят възможности за паша на добитък, 

добив на гъби, билки и горски плодове. Наличният ресурс позволява развитието на ловен 

туризъм, а реките предоставят възможности за рибовъдство и спортен риболов.  

                                                      
25 Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на  Община Котел  2015-2019 г. 
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1.3.6.2. Защитени територии и зони 
 

Защитените територии, обхващащи всички паркове, резервати, забележителности и 

защитени местности, обявени според изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ), 

и защитените зони (част от общоевропейската мрежа НАТУРА 2000), отразени в българското 

законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), формират Националната 

екологична мрежа. Местата, попадащи в екологичната мрежа НАТУРА 2000, се определят в 

съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз 

- Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

(наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите 

птици (наричана накратко Директива за птиците). Нейната основна цел е да осигури 

дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в 

съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната 

среда и биологичното разнообразие. 

Защитените природни обекти заемат обща площ 1 453,95 ха (18.9% от територията на 

общината), докато защитените зони по НАТУРА 2000 - Защитени зони по директивата за 

местообитанията - 66 214,35 ха и Защитени зони по директивата за птиците - 60 294,3196 ха 

заемат приблизително 65% от територията на общината. 

Високият дял на териториите, попадащи под официална природозащита по ЗЗТ и ЗБР, 

създава необходимост от повишено внимание при определяне на техните устройствените 

режими, поради уязвимостта им под въздействието на антропогенни фактори. 

 

Таблица  1.3.6.2.01. Резервати и поддържани резервати  

на територията на Община Котел 

Резервати и поддържани резервати 

№ Наименование Цели на обявяване Площ 
Местопо- 

ложение 

1.  Резерват Орлицата 

Първични екосистеми от мизийски бук в 

Котленска планина 

 

Припокриване (частично или пълно):  

Защитена зона (ЗЗ) по директивата за 

птиците: Котленска планина 

566.5 ха с. Медвен 

2.  
Поддържан резерват  

Ардачлъка 

Естествена елова гора 

 

Припокриване (частично или пълно):                            

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

23.88 ха с. Боринци 

 Обща площ резервати и поддържани резервати 590.38 ха  
Източник: Информация за защитените местности и защитените зони-от Регистъра на защитените територии и 

защитените зони, поддържан на интернет сайт: http://http://eea. government.bg/zpo/bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econominews.com/index.php/turizam/82-zabelezhitelnosti-v-balgariya/636-obshtina-kotel-rezervati-zashtiteni-mestnosti-i-prirodni-zabelezhitelnosti
http://http/eea.%20government.bg/zpo/bg
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Фиг. 1.3.6.2.01. Териториално разположение на община Котел  

на картата на защитените територии и зони в област Сливен 

 

Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 
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Таблица  1.3.6.2.02. Защитени местности 

 на територията на Община Котел 

№ 
Защитена 

 местност 
Цели на обявяване Площ 

Местопо-

ложение 

1.  
Защитена местност  

Вида 

Опазване на характерен ландшафт, редки и 

защитени растителни и животински видове 
Припокриване (частично или пълно):  Защитена 

зона (ЗЗ) по директивата за птиците: Котленска 

планина 

2.0 ха с. Жеравна 

2.  
Защитена местност  

Демир капия 

Опазване на характерен ландшафт, редки и 

защитени растителни и животински видове. 
0.1 ха с. Медвен 

3.  
Защитена местност  

Керсенлик 

Естествена елова гора 
Припокриване (частично или пълно):                                 

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

89.5 ха 
с. Боринци,  

с. Стрелци 

4.  
Защитена местност  

Кореник 
Опазване на вековна букова гора 0.1 ха с. Жеравна 

5.  
Защитена местност  

Медвенски карст 
 0.0 ха с. Медвен 

6.  
Защитена местност  

Орлова скала 

Опазване на характерен пейзаж 
Припокриване (частично или пълно):                                          

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

69.0 ха гр. Котел 

7.  
Защитена местност  

Хърсов град 

Опазване на характерен ландшафт 
Припокриване (частично или пълно):                                       

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

3.0 ха с. Кипилово 

 Обща площ защитени местности 163.7 ха  

Източник: Информация за защитените местности и защитените зони-от Регистъра на защитените територии и 

защитените зони, поддържан на интернет сайт: http://http://eea. government.bg/zpo/bg 

 

 

Таблица  1.3.6.2.03. Природни забележителности  

на територията на Община Котел 

№ 
Природна 

забележителност 
Цели на обявяване Площ 

Местопо-

ложение 

1.  Баджаю кая 

Опазване на скално образувание 

Припокриване (частично или пълно):  Защитена 

зона (ЗЗ) по директивата за птиците: 

Котленска планина 

1 ха с. Ябланово 

2.  Билерника 

Опазване на скално образувание 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Природна забележителност: пещерата 
приказна в м. Булерника 

2. ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

1 ха гр. Котел 

3.  
Дряновската  

пещера 

Опазване на пещера 

Припокриване (частично или пълно):                          

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

5.0 ха гр. Котел 

4.  Злостен 

Опазване на характерни земни форми, пещери и 

др. карстови образувания вековна букова гора 

местности с историческо значение 

Припокриване (частично или пълно): 
1. Природна забележителност: пещера 

Леденика - м. Римското кале 

2. Природна забележителност: пещера 
Раковски в местността Злостен 

358.0 ха 

гр. Котел,  

с. Медвен, с. 

Ябланово 

http://http/eea.%20government.bg/zpo/bg
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3. ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

5.  Изворите 

Опазване на карстов извор 

Припокриване (частично или пълно):                             
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

5.0 ха гр. Котел 

6.  Кървавата локва 

Припокриване (частично или пълно):                             
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

2.0 ха гр. Котел 

7.  пещера Ледницата Опазване на пещера 18.3 ха с. Медвен 

8.  пещера Маарата  

Опазване на пещера 

Припокриване (частично или пълно):                             

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

17.8 ха с. Медвен 

9.  
Малката Маара -  

пещера  

Припокриване (частично или пълно):                             

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

3.0 ха с. Медвен 

10.  Орловите пещери  

Опазване на пещера 

Припокриване (частично или пълно):                            
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

5.0 ха гр. Котел 

11.  
пещера Леденика - м. 

Римското кале 

Опазване на пещера 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Природна забележителност: Злостен 

2. ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

5.0 ха гр. Котел 

12.  
пещера Раковски в 

местността Злостен  

Опазване на пещера и характерен ландшафт 

Припокриване (частично или пълно): 
Природна забележителност: Злостен 

2.0 ха с. Кипилово 

13.  
пещерата в местност 

Царевец 

Опазване на пещера 

Припокриване (частично или пълно):                          
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

6.0 ха с. Медвен 

14.  
Приказна пещера в м. 

Булерника 

Опазване на пещера 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Природна забележителност: Билерника 

2. ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

5.2 ха гр. Котел 

15.  
пещерата Св. 40-те 

мъченика в м. Боаза 

Опазване на пещера  

Припокриване (частично или пълно):                              
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

5.0 ха с. Кипилово 

16.  

местностите Сини 

вир-малката пещ-

голямата пещ 

Опазване на водопад 

Припокриване (частично или пълно):                         

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 
планина 

1.1 ха с. Медвен 

17.  Урушки скали 

Опазване на скални образувания 

Припокриване (частично или пълно):                              
ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

10.0 ха гр. Котел 

18.  
Черните извори - 

подземника 

Опазване на пещера с карстов извор 

Припокриване (частично или пълно):                                            

ЗЗ по директивата за птиците: Котленска 

планина 

20.0 ха с. Медвен 

 Обща площ природни забележителности   470.4 ха  

Източник: Информация за защитените местности и защитените зони-от Регистъра на защитените територии и 

защитените зони, поддържан на интернет сайт: http://http://eea. government.bg/zpo/bg 

http://http/eea.%20government.bg/zpo/bg
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Таблица  1.3.6.2.04. Защитени зони на територията на Община Котел 

№ Защитена зона 

Koд на защитена 

зона 

Категория и цели на обявяване Обща площ 
Местопо-

ложение 

1.  Гребенец 

BG0000420 

Категория: Защитена зона (ЗЗ) по 

директивата за местообитанията 

9884.53 ха с. Мокрен,               

с. Седларево, 

с. Сотиря 

 

 

2.  Котленска планина 

BG0002029 

Категория: ЗЗ по директивата за птиците 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на 

местообитанията на посочените в т. 2 видове 

птици за постигане на тяхното благоприятно 

природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на 

видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им 

състояние. 

 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Защитени местности: Вида, 

Кореник, Орлова скала, Хърсов град; 

поддържан резерват: Ардачлъка; 

Природни забележителности: Билерника, 

Дряновската пещера, 

Злостен, Карстовия извор-изворите, 

малката Маара-пещера, местности- те 

Сини вир-малката пещ-голямата пещ, 

Орловите пещери, пещера Леде-ника - м. 

римското кале, пещерата в местност 

Царевец, пещерата Маарата, пещерата 

приказна в м. Булерника, пещерата Св. 40 

мъченика в м. Боаза, пропастта Кървавата 

локва, скално образувание Баджала кая, 

Урушки скали, Черните извори - подземника 

и Резерват Орлицата  

99 299.77 ха гр. Котел,  

с. Боринци,  

с. Братан,  

с. Градец,  

с. Дъбова,  

с. Жеравна,  

с. Катунище,  

с. Кипилово,  

с. Малко село,  

с. Медвен,  

с. Нейково,  

с. Орлово,  

с. Стрелци,  

с. Тича,  

с. Топузево,  

с. Филаретово,  

с. Ябланово 
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3.  Котленска планина 

BG0000117 

Категория: ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

69 058.92 ха гр. Котел,                     

с. Боринци,  

с. Братан,  

с. Градец,  

с. Дъбова,  

с. Жеравна,  

с. Катунище,  

с. Кипилово,  

с. Малко село,  

с. Медвен,  

с. Нейково,  

с. Стрелци,  

с. Тича,  

с. Филаретово,  

с. Ябланово 

 

 

4.  Луда Камчия 

BG0000139 

Категория: ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

6106.2 ха с. Градец,  

с. Мокрен 
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5.  Река Горна             

Луда Камчия 

BG0000136 

ЗЗ по директивата за местообитанията 2 275.1 ха с. Градец,  

с. Нейково 

 

  

6.  Река Мочурица 

BG0000196 

Категория: ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

8 702.83 ха с. Мокрен,  

с. Пъдарево 

 

 

7.  Сините камъни – 

Гребенец 

BG0002058 

 

Категория: ЗЗ по директивата за птиците 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на место-

обитанията на посочените в т. 2 видове 

15 844.64 ха с. Мокрен 
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птици за постигане на тяхното благоприятно 

природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на 

видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им 

състояние. 

 

 

8.  Сините камъни 

BG0000164  

Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

12 288.9 ха с. Мокрен 

 

 

9.  Стара река 

BG0000279 

Категория: ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

146.17 ха с. Боринци 
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10.  Твърдишка 

планина 

BG0000211 

Категория: ЗЗ по директивата за 

местообитанията 

38 649.52 ха с. Боринци 

 

 

Източник: Информация за защитените местности и защитените зони - от Регистъра на защитените територии 

и защитените зони, поддържан на интернет сайт: http://http://eea. government.bg/zpo/bg; 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

1.3.6.3. Защитени територии за опазване на културното наследство 
 

Териториите за опазване на културното наследство включват в себе си териториалния 

обхват на обектите на недвижимите културни ценности (НКЦ) и техните охранителни зони (за 

НКЦ, които са площно определени и за които има изготвени режими за опазване. Наличието 

на такива територии изисква идентифициране на източниците на риск за НКЦ и отразяването 

на устройствени мерки за тяхната превантивна защита и опазване, експониране и 

социализация.26 

 

1.3.6.4. Нарушени територии 
 

Нарушените територии в границите на община Котел обхващат 3,2 ха и представляват 

0,0037% от общата площ, като според начина на трайно ползване те попадат в категориите 

унищожени орни земи от промишлени предприятия и силно наклонени и ерозирали орни земи. 

Незначителният дял на този вид територии в общината показва, че липсват значителни 

нарушения на земните недра и почвите, а развитието на ерозионните процеси е в умерени 

граници. Въпреки това, наличието на такива територии предполага предвиждането на 

устройствени режими във връзка с тяхното възстановяване и устойчиво управление с 

приоритет на земите в нарушените антропогенно територии, променени под въздействието на 

индустриални, строителни и селскостопански дейности. 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Подробно описание на обектите на недвижимото културно наследство на територията на общината е 

представено в точка 1.7. „Култура, включително обекти на недвижимото културно наследство“ 

Цялостен списък с паметниците на недвижимото културно наследство - в Приложение1 - Списък с 

паметници на недвижимото културно наследство. 

http://http/eea.%20government.bg/zpo/bg
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map
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1.3.6.5. Територии за води и водни обекти 
 

Териториите, заети с води и водни обекти заемат 245,4 ха или 0,3% от общата площ на 

община Котел. Делът на водните площи се дължи най-вече на реките, чиито поречия 

преминават през разглежданата територия и представляват ценен ресурс за развитие на 

социални и икономически дейности.27  

 

1.3.6.6. Територии на транспорта 
 

Териториите на транспорта и комуникациите заемат 276,3 ха или 0,3% от общата площ 

на община Котел. В този тип територии се включват всички пътища, улици, ремонтни сгради, 

депа и други обекти на транспорта. Те са от изключителна значимост за развитието на 

територията, тъй като създават условия за свързване на различните структурни елементи на 

населените места.  

Видовете транспортна инфраструктура са подробно описани в точка 1.8. 

„ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.“ 

 

1.3.6.7. Други територии 
 

Таблица  1.3.6.7.01. Природни забележителности  

на територията на Община Котел Вид територии в община Котел 

код Вид територия 
площ 

(ха) 
 

 Селско стопанство   

 Горско стопанство   

 Haселени места   

 Повърхностни води   

 Добив полезни изкопаеми   

 Транспорт (ЖП, държ.път.мрежа)   

 
Територии, заети от естествени и изкуствени ресурси за 

възстановителни мероприятия (ЕИРВМ) 
  

   

Общо: 

  

Източник: Опорен план на община Котел  

 

1.3.7. Структура на собствеността (държавна собственост - изключителна, 

публична и частна, общинска собственост - публична и частна, 

частна собственост) 
 

На територията на община Котел съществуват почти всички видове собственост. 

Публична собственост се дели на държавна и общинска, спрямо значението й от местно 

или национално значение. Включва имоти и обекти, необходими за функционирането на 

дейността и задоволяването на потребностите на обществото. 

Частната собственост се дели на държавна, общинска, или друг тип - на юридически и 

физически лица (с допълнителни специфични деления). Тя обслужва предимно частни 

интереси и няма неограничен предметен състав - не могат да бъдат частно притежание вещи, 

които съгласно Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост 

(чл. 18, ал. 1). 

 
                                                      
27 Подробно описание на териториите, заети с води и водни обекти е представено в точка 1.3.3. „Геология и 

хидрология“  
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Държавна собственост 

 

На територията на община Котел са налични държавна публична и държавна частна 

собственост. Общо държавната собственост в общината възлиза на 67 769,80 ха или 69,3% от 

площта на общината. Разпределението на частната и публичната държавна собственост е 

равномерно – 32 473 ха, представляващи 33,2% от площта на общината, са държавна публична 

собственост, а останалите 35 296,8 ха, равняващи се на 36,1% от общата площ на общината, са 

държавна частна собственост.  

 

Общинска собственост 

 

Общинската собственост в Котел е представена от общинска публична и общинска 

частна собственост като общата им площ е 11 794,4 ха, съставляваща 12 % от територията на 

общината. 

Общинската публична собственост възлиза на 7 167,1 ха или 7,3 % от площта на 

общината. Според Закона за общинската собственост в нея влизат местните пътища, улици, 

площади, обществени паркинги и зелени площи; сградите с административно, здравно, 

образователно, културно и спортно предназначение; мрежите и съоръженията от техническата, 

транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията 

на общината; водни обекти и водностопански съоръжения и системи; общински гори. 

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), всички останали 

движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите - публична 

общинска собственост, представляват частна общинска собственост. Тя обхваща площ от  

4 627,3 ха или 4,7% от територията на общината.    

 

Частна собственост 

 

Носители на правото на частна собственост могат да бъдат само субекти, които не 

притежават властнически правомощия, тъй като то обслужва лични интереси. Такива са 

субектите на частното право - физически и юридически лица. Според структурата на 

собствеността, частната собственост заема относителен дял 13,1% от територията на община 

Котел и възлиза на 12 838,7 ха. 

 

Друг вид собственост. 

 

Различните видове държавна, общинска и частна собственост обхващат общо 79 564,20 

ха, които представляват 81,3 % от площта на община Котел. Освен тези видове собственост, 

от наличните данни може да се изведе информация и за други видове собственост според 

притежателя или характеристиката й. В останалата част от територията на общината се срещат 

следните видове собственост: 

 1 023,6 ха или 1,0 % се стопанисват от общината; 

 2 240,5 ха или 2,3 % са съсобственост; 

 1 956,5 ха или 2,0 % са собственост на обществени организации; 

 47,9 ха или 0,0 % са собственост на религиозни организации; 

 1,5  ха или 0,0 % са собственост на чужди физически или юридически лица. 

 

Стратегията за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Котел 

2015-2019, приета с Решение № 61 от 29.01.2016 г. на  Общински Съвет Котел разглежда 

подробно общинската собственост на територията на общината. 

Имотите публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, 

детски, младежки, спортни и социални мероприятия от общинско значение в голямата си част 
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са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна 

издръжка, които осъществяват изброените дейности. Поддържането и ремонтите на имотите и 

вещите, публична общинска собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни 

и привлечени средства. От тези имоти общината не получава приходи.* 
 

Таблица 1.3.7.01 Баланс на територията на община Котел по вид собственост 

код Вид собственост площ (ха) % 

0 Неустановена  7,5 0,0 

1 Държавна публична 32 473,0 33,2 

2 Държавна частна 35 296,8 36,1 

3 Общинска публична 7 167,1 7,3 

4 Общинска частна 4 627,3 4,7 

5 Частна 12 838,7 13,1 

7 Обществени организации 1 956,5 2,0 

8 Чуждестранна 1,5 0,0 

10 Религиознa 47,9 0,0 

11 Съсобственост 2 240,5 2,3 

99 Стопанисвано от общината 1 023,6 1,0 

 Общо: 97 680,2 100,0 

Източник: Опорен план на община Котел 

 

 

1.4. Обитаване и жилищен фонд, структура на собствеността, видове 

пространствени структури на обитаване, технико-икономически 

характеристики на видовете обитаване 
 

Териториите за обитаване са свързани със състоянието на жилищния фонд и стандарта 

на населението по отношение на задоволяването му с жилища и жилищна площ. Териториите 

за обитаване са в постоянно взаимодействие с останалите територии (обществено обслужване, 

транспорт и комуникации, техническа инфраструктура и др.) и по този начин се формира 

комплексната урбанизирана среда, която има важно значение при устройственото планиране, 

защото е непосредствено зависима от насоките в териториалното им развитие и изисква 

значителни пространствени ресурси. 

От устройствена гледна точка териториите за обитаване обхващат части от населеното 

място, които са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за 

жилищно застрояване, като различните разновидности на жилищни устройствени зони се 

характеризират с определени параметри по отношение на тяхната площ в зависимост от 

големината на населеното място и броя на неговите обитатели, характера и начина на 

застрояване, препоръчителната плътност на застрояване и усвояване, интензивност и 

необходима озеленена площ и т.н. 

 

1.4.1. Количествено и качествено състояние на жилищния фонд 

 

Анализът на обитаването изследва характеристиката на жилищата и на жилищните 

сгради, в които те са разположени и постигнатите нива на жилищно задоволяване. 

Количествените и качествените характеристики на сградния фонд в общината са отражение на 

социално-икономическите процеси. 

Според данни на НСИ към 2011 г. общият брой на жилищните сгради на територията на 

община Котел е 8 287 (Таблица 1.4.1.01.), което представлява 14,15% от всички жилищни 

сгради в област Сливен (58 584 на брой). 

Тяхното разпределение по населени места е сравнително неравномерно. В общинския 

център град Котел се намират най-голямата част от тях - 28%, с. Градец - 13% , с. Ябланово - 
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11% , с. Кипилово - 6% , с. Мокрен, с. Нейково и с. Тича - 5%, с. Жеравна и с. Пъдарево - 4%, 

с. Филаретово и с. Медвен по 3%. 2% от жилищните сгради се намират в селата Стрелци, 

Соколарци и Малко село. В останалите 6 села относителния дял е 1%. В  с Братан е 0%.(Фиг. 

 

Таблица  1.4.1.01. Брой и вид на жилищните сгради в община Котел  

по административни нива и населени места 

Общини  

Населени места 
Общо 

Вид на сградата 
Непок

азано 

жилищна 

обитаван

а 

жилищна 

необитаван

а 

жилищна за 

временно 

обитаване (вила) 

жилищна за 

колективно 

домакинств

о 

 

Общо за страната 
2 060 

745 

1 365 

228 
554 229 140 577 694 17 

Област Сливен 58 584 42 456 11 580 4 536 12 - 

Община Котел 8 287 6 130 1 918 238 1 - 

с. Боринци 168 93 75 - - - 

с. Братан 28 6 22 - - - 

с.  Градец 1 044 779 264 1 - - 

с.  Дъбова 45 8 37 - - - 

с.  Жеравна 303 245 58 - - - 

с.  Катунище 109 86 23 - - - 

с.  Кипилово 455 305 150 - - - 

гр. Котел 2 276 1 652 388 236 - - 

с.  Малко село 186 166 20 - - - 

с. Медвен 261 82 177 1 1 - 

с.  Мокрен 397 356 41 - - - 

с.  Нейково 432 270 162 - - - 

с.  Орлово 83 63 20 - - - 

с.  Остра могила 107 60 47 - - - 

с.  Пъдарево 321 245 76 - - - 

с.  Седларево 82 31 51 - - - 

с. Соколарци 159 146 13 - - - 

с.  Стрелци 183 139 44 - - - 

с. Тича 430 339 91 - - - 

с.  Топузево 58 35 23 - - - 

с. Филаретово 227 186 41 - - - 

с. Ябланово 933 838 95 - - - 

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, Сливен 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 

 

Вид на жилищните сгради 

 

Според вида на жилищните сгради в община Котел към 2011 г. 6 130 (73,97%) от тях са 

обитавани, което представлява значително по-висок дял от този за страната – 66,25% и близък, 

но по-благоприятен от този за област Сливен - 72,47%. (Фиг. 1.4.1.02.). Анализът на данните 

по населени места показва различия и докато в гр. Котел обитаваните жилищни сгради 

съставляват 63,27% от общия брой жилищни сгради, то в селата е 74,4%. 

Жилищните сгради за временно настаняване(вила), както и жилищните сгради за а 

колективно домакинство, имат незначителен дял от общия брой на жилищните сгради в 

общината. Сградите за временно обитаване са 238, от които 236 се намират в гр. Котел и по 1 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550
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-в с.  Градец и с. Медвен, като техният относителен дял (2,87%) е много по-нисък от тези 

стойности на национално (6,82%) и областно ниво (7,74%).  

 

Жилищната сграда за колективно домакинство в разглежданата територия е само 1 (в с 

Медвен) и представлява 8,3% от общия им брой в област Сливен. Делът й е много нисък - 

0,012% и е по-нисък от този за областта (0,02%) и страната (0,03%). 
 

 

 Фиг. 1.4.1.01. Дял на жилищните сгради и жилищата в община Котел 

по населени места спрямо общия им брой 

 

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, Сливен 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 
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 Фиг. 1.4.1.02. Дял на обитаваните жилища в община Котел 

спрямо страната и област Сливен 

 

 

 
Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, 

Сливен http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 
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    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 105 от 222 
 

Възраст на жилищните сгради и жилищата в община Котел  

Проследявайки динамиката в строителството на жилищните сгради и жилищата, се 

наблюдават специфични характеристики за общината, които не отразяват напълно 

тенденциите на областно и национално ниво.  

Възрастта на жилищните сгради и жилищата в община Котел по периоди (до края  

на 1849; 1950-1959; 1960- 1969; 1970-1979; 1980 -1989; 1990- 1999 и 2000-2011 е дадена в 

Таблица  1.4.1.02. 

На фиг. 1.4.1.03. са дадени графики за жилищните сгради и жилища в община Котел 

спрямо страната и област Сливен по периоди на построяване. 

Както в страната (22,02%) делът на жилищните сгради, построени преди 1949 г. е най-

висок и за разглежданата територия най-голям процент представляват тези сгради (25,18%). В 

сравнение с областта (16,6%)  този процент за община Котел е по-висок.  

За област Сливен най-много сгради са построени в периода 1960-1969 (21,6%).  

Анализът на данните показва, че новото жилищно строителство за периода 2000–2011 г. 

заема най-малък дял за община Котел (4,45%), както и за страната (5,21%) и за област Сливен 

(6,32%). 

 

Таблица  1.4.1.02. Възраст на жилищните сгради и жилищата в община Котел 

 Общо 

Периоди на построяване 

Н
еп

о
к
аз

ан
о
 

До края  

на 1849 

1950-

1959 

1960- 

1969 

1970-

1979 

1980 -

1989 

1990- 

1999 

2000-

2011 

Общо за страната 

Сгради 2 060 745 453 831 367 280 421 267 303 263 275 328 132 400 107 359 17 

Жилища 3 887 149 497 827 429 479 666 166 804 807 810 624 301 898 372 696 3652 

Област Сливен 

Сгради 58 584 9 723 10 424 12 652 8 911 8 488 4 684 3 702  

Жилища 91 648 10 098 11 235 17 310 18 819 20 824 7 483 5 671 208 

Община Котел 

Сгради 8287 2087 1115 1586 1614 1117 399 369  

Жилища 8846 2095 1137 1707 1822 1283 422 380  

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, Сливен 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 
 

Фиг. 1.4.1.03. Жилищни сгради и жилища в община Котел спрямо страната                                       

и област Сливен по периоди на построяване 
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Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, 

Сливен http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 
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1.4.2. Технико-икономически характеристики на видовете (типовете) 

обитаване 
 

Неблагоприятните демографски тенденции, както за община Котел, така и за област 

Сливен, оказват влияние и върху характеристиките на система „обитаване“ и най-вече върху 

показателите за жилищна задоволеност и жилищен стандарт. 

В Таблица 1.4.2.01. са дадени основните характеристики на жилищата в община Котел 

към 2011 г.  

Таблица  1.4.2.01. Основни характеристики на жилищата в община Котел 

Общини 

Населени места 

Жилища -

бр. 

Жилищни помещения - бр. Полезна площ - кв.м 

общо 
в т.ч.  

стаи 
общо 

в т.ч. 

жилищна 

Общо за страната  3888088 14002849 11424458 283833436 215196633 

Област Сливен 91648 330686 278833 6654942 5152096 

Община Котел 8861 32636 29749 666125 530626 

с. Боринци 169 608 564 9784 7632 

с. Братан 28 115 109 2230 1916 

с.  Градец 1053 3472 3409 74827 63030 

с.  Дъбова 45 167 166 4683 4225 

с.  Жеравна 310 1214 1101 30330 23061 

с.  Катунище 109 347 302 9052 6503 

с.  Кипилово 456 1863 1610 31892 22734 

гр. Котел 2776 10297 9047 204453 161128 

с.  Малко село 196 540 520 13056 10577 

с. Медвен 262 1048 964 20247 16343 

с.  Мокрен 403 1446 1292 28417 22681 

с.  Нейково 336 1519 1297 38124 27531 

с.  Орлово 83 315 276 5013 3804 

с.  Остра могила 107 362 353 7889 6983 

с.  Пъдарево 324 1278 1182 25425 21512 

с.  Седларево 82 288 286 4663 3707 

с. Соколарци 162 690 673 12214 10112 

с.  Стрелци 136 726 682 12795 10653 

с. Тича 429 1558 1479 28433 23484 

с.  Топузево 58 223 223 3700 3176 

с. Филаретово 243 966 914 23817 18850 

с. Ябланово 1044 3594 3300 75081 60984 

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, Сливен 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 

 

В Таблица 1.4.2.02. са дадени по индикатори сравнителни характеристики на жилищата 

в община Котел към 2011 г. спрямо показателите за страната и за областта. 

 Показателят за брой жилища на 1000 обитатели за 2011 г. за община Котел е 456,96 

(Табл. 1.4.2.02.), който е незначително по-нисък в сравнение с този показател за област Сливен 

(464,10) и значително по-нисък от този за страната (527,94). 

Съпоставката между броя на населението на община Котел и броя на жилищата показва, 

че за 2011 г. на едно жилище се падат по 2,19 броя обитатели , което е повече от стойността на 

същите показатели за страната (1.89) и малко по-висока от средната за област Сливен (средно 

2.15). 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550
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Важни показатели са също размерът на жилищната площ и нейният относителен дял от 

наличната полезна площ на жилищата. Като абсолютни величини тези показатели имат 

информационен характер, но отнесени към броя на населението показват какъв е неговият 

жилищен стандарт. 

 
 

Таблица  1.4.2.02. Сравнителни характеристики на жилищата в община Котел към 2011 г. 

спрямо показателите за страната и за областта 

Индикатор За страната За област Сливен За община Котел 

Брой жилища 3 888 088 91 648 8 861 

Жилища на 1000 души 527,94 464,10 456,96 

население 7 364 570 197 473 19 391 

Среден брой лица                        

на 1 жилище 
1.89 2.15 2,19 

Полезна площ (в м2) 283 833 436 6 654 942 666 125 

в т.ч. жилищна (в м2) 215 196 633 5 152 096        530 626 
Полезна площ на човек  

от населението (в м2) 
38,54 33,70 34,35 

Полезна жилищна площ на 

човек от населението(в м2) 
29,22 26,09 27,36 

Източник: По данни от преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, 

Сливен http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 

 

Коефициентът на концентрация на жилищата за 2011 г. е 0,93, тоест на 100 жилища се 

падат по 93 жилищни сгради, което показва, че повечето от жилищата са в еднофамилни 

жилищни сгради. За сравнение този показател е 0,63 за Област Сливен и 0,53 за страната. 

  

 

1.4.3. Жилищни сгради според конструкцията на сградата 
 

В таблица 1.4.3.01. е дадена информация за броя по жилищни сгради според вида на 

конструкцията на сградата (без жилищните сгради за временно обитаване) по години от 1985 

г. до последното преброяване от 2011 г. за страната, за областта и община Котел. 

 

 

Таблица  1.4.3.01. Жилищни сгради по конструкция на сградата без жилищните сгради  

за временно обитаване (брой) за област Сливен и община Котел 

 

Общо 

В това число 

стоманобетонни - 

едропанелни 

стоманобетонни - 

скелетни 
масивни 

1985 г. 

Област Сливен 50 983 178 291 39 854 

Община Котел 7 577 7 10 5 194 

2001 г. 

Област Сливен 52 998 376 1159 42 041 

Община Котел 7 690 19 81 5 407 

2011 г. 

Област Сливен 58584 364 610 49 940 

Община Котел 8 287 84 55 6 250 

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, Сливен 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 

 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550
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На територията на общината само в град Котел има средноетажни сгради за колективно 

обитаване.  

 
Фиг. 1.4.3.01. Пример за средноетажни сгради за колективно обитаване в град Котел   

                
Източник: https://www.icbproperties.com/bg/offers/apartment/kotel/32289 

 

В таблица 1.4.3.02. е дадена информация за броя на регистрирани сдружения на 

собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на община Котел към 

01.02.2017 г.. 

 

Таблица 1.4.3.02. Регистрирани сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна 

собственост на територията на община Котел към 01.02.2017 г. 

Рег.

№ 
Дата Наименование Адрес Предмет на дейност 

Идеални 

части (%) 

1. 16.09.2016г. Еленица 2 
гр. Котел,  

ул. „Еленица“ №2 
1. Усвояване на средства от 

фондовете на Европейския съюз 

и/или от държавния или 

общинския бюджет, 

безвъзмездна помощ и субсидии 

и/или използване на собствени 

средства с цел ремонт и 

обновяване на сгради в режим на 

етажна собственост. 

98,66 

2. 14.10.2016г. Старата аптека 
гр. Котел,                  

ул. „Раковска“ 40а 
72,8 

3. 14.10.2016г. Еленица 1 
гр. Котел,                  

ул. „Еленица“ №1 
100 

4. 13.12.2016г. 
блок раковски 

№54, гр. Котел 

гр. Котел,                  

ул. „Раковска“ №54 
100 

5. 01.02.2017г. Блок 24 - Котел 
гр. Котел, ул. 

„Изворска“ №5 
100 

Източник: Сайт на община Котел https://kotel.bg/programi-i-proekti/energiina-efektivnost/ 
 

Фиг. 1.4.3.03. Квартал „Галата“ - архитектурен и исторически резерват в град Котел 

https://www.icbproperties.com/bg/offers/apartment/kotel/32289
https://kotel.bg/programi-i-proekti/energiina-efektivnost/


    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 110 от 222 
 

 
Източник: https://pochivka.bg/kvartal-galata-kotel-e942 

 

 

1.4.4. Структура на собствеността 
 

Държавна и общинска собственост 

 

Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е 

регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет на 01.06.1996 г. 

Конкретните правомощия на кмета на общината и кмета на кметството по придобиването, 

управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет 

- Котел. Правото на собственост на общината кореспондира пряко със задължението на 

нейните органи да управляват, придобиват и се разпореждат с нея законосъобразно, 

целесъобразно и в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин. 

Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване. За временни 

постройки, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата 

инфраструктура, които са публична общинска собственост, актове не се съставят. 

В община Котел е създаден и поддържан публичен регистър за разпоредителните сделки 

с имоти - общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имота по АОС; вида на 

разпоредителната сделка; начина на разпореждане - чрез публичен търг, публичен конкурс, по 

решение на общински съвет или по друг начин, определен в закон; пазарна оценка на имота 

или на вещното право; данъчна оценка на имота или на вещното право; оценката, определена 

от общински съвет; окончателна цена по сделката; насрещна страна по сделката; забрана за 

разпореждане с имота за определен период, в случай, че има такава; специфични условия и 

срокове, при които е сключена сделката. Регистъра се поддържа от Дирекция „Счетоводство и 

собственост” и всяко лице може да иска достъп или справка по него, по ред определен в 

наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. 

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Котел 

2015-2019 е приета на основание чл.8, ал.8 от ЗОС с Решение № 61/29.01.2016 г. на Общински 

Съвет - Котел. 

Общинския жилищен фонд на Община Котел е недостатъчен, стар и амортизиран. 

Общината разполага с пет апартамента в гр. Котел (само два от които са ново строителство 

придобити през 2005 г.), една къща и етаж от жилищна сграда. Останалите общински жилища 

https://pochivka.bg/kvartal-galata-kotel-e942
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са от типа „общежития”. С изключение на общежитието в град Котел (блок СМК), повечето 

представляват сглобяеми къщички, еднофамилни и двуфамилни. 

Повечето от тях се нуждаят от ремонт на покрива, саниране, смяна на дограми и 

инсталации. Средствата, които се получават от наеми не са достатъчни за поддръжката и 

ремонт на жилищния фонд, разчита се на добросъвестност от страна на наемателите. Общината 

притежава жилищна сграда в гр. София, която се отдава под наем на студенти от общината. Тя 

също се нуждае от ремонт, за което имаме предписание от столична община.28 

Наемните цени, при които се отдават под наем частните жилищни имоти са по-високи в 

сравнение с цените на общинските жилища. Това обуславя големия интерес към наемане на 

общинските жилища, чийто брой е недостатъчен. Във връзка с това е необходимо да се 

предприемат мерки за увеличение на жилищния фонд на общината. Един от начините е да се 

търсят инвеститори за учредяване право на строеж срещу придобиване в собственост от страна 

на общината на новопостроени жилища или финансиране по европейски програми. 

Повечето общински жилища са ведомствен фонд - предназначени са за специа-листи, 

работещи в общинската администрация и звената на общинска бюджетна издръжка. В част от 

тези жилища са настанени служители на националната полиция, горско стопанство, „ВиК” и 

учители от музикалното училище. През последните години се отчита голям интерес за 

закупуване на жилищата от наемателите настанени в тях. Удовлетворяване на молбите им би 

довело до разпродажба на жилищния фонд и изпадане в ситуация общината да не разполага с 

жилища, дори и в случай на бедствия и авари. Като се има предвид, че в капиталовите разходи 

на общината не се предвиждат такива за строителство на нови жилища, продажбата на 

общински жилища не е целесъобразна. Недостига на общински жилища налага изработване и 

прилагане на ясни и строги критерии за настаняване и освобождаване, както и максимален 

срок пребиваване в общинските жилища. Нужно е постоянна актуализация и контрол на 

имотното и семейно положение на настанените. 

 

Имотен пазар   
 

Има достъпни данни за имотния пазар на територията на община Котел чрез агенции за 

недвижими имоти. „Средна цена за покупка на жилище в гр. Котел се движи в рамките на 650-

700 лв./кв.м., като крайната цена се определя от местоположението. 

Имотният пазар е динамичен и се влияе от редица фактори, свързани с търсенето и 

предлагането, състоянието на националната и местната икономика, възможностите за 

финансиране (в повечето случаи имотните сделки не се осъществяват с еднократни плащания, 

а са обвързани с кредитиране през финансова институция). 

Тези фактори влияят да има по-засилено търсене и предлагане, както и върху стойността 

на имотите, разнообразието на предлагането и качеството им. 

Като цяло жилищният фонд на Община Котел е малък. По-голямата част от жилищата се 

продадоха на наемателите преди години . Няма ново строителство и през последните години 

фондът се е амортизирал, всички жилища без изключение се нуждаят от много и спешни 

ремонти. Недостатъчна жилищна площ има предимно при ромските семейства. Живеят по две 

три семейства в една жилищна сграда, която е със застроена жилищна площ не повече от 50-

60 кв.м. Общият брой на общинските жилища в Община Котел е 50 като предимно преобладава 

ведомственият фонд.29 

 

 

 

                                                      
28 Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Котел 2015-2019 

https://kotel.bg/wp-content/uploads/2016/07/strategia-imoti-obsobstvenost-2015-2019.pdf 
 
29 Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Котел 2015-2019 

https://kotel.bg/wp-content/uploads/2016/07/strategia-imoti-obsobstvenost-2015-2019.pdf 

https://kotel.bg/wp-content/uploads/2016/07/strategia-imoti-obsobstvenost-2015-2019.pdf
https://kotel.bg/wp-content/uploads/2016/07/strategia-imoti-obsobstvenost-2015-2019.pdf
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1.5. Здравеопазване - териториално разположение на обектите, видове лечебни 

заведения по нива на обслужване, собственост 
 

Системите здравеопазване и социални услуги, както и на образованието, в община Котел, 

са повлияни от промените в полово-възрастовата структура на населението и икономическите 

процеси, протичащи в страната и региона. Общата тенденция за застаряване на населението 

обуславя растящата необходимост от социални услуги и осигуряване на равни възможности за 

достъп, най-вече на живеещите в по-малките и отдалечени от общинския център населени 

места. 

В област Сливен системата на здравеопазването е сравнително добре развита и като цяло 

покрива нуждите от здравна помощ на областта. Към 31.12.2012 г. на територията на областта 

се намират 8 болнични заведения и Център за кожно-венерически заболявания със стационар 

с капацитет общо 1 002 легла. В гр. Сливен се намира и МБАЛ - Сливен към ВМА - София. 

(таблица 1.5.01.) 

В община Котел в разглеждания период функционират два големи  медицински центъра. 

Болничната помощ се осигурява от „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Д-р 

В. Цончев” и „Детска специализирана болница за рехабилитация“ ЕООД, гр. Котел, в което 

медицински специалисти с подкрепата на парамедицински персонал извършват следните 

лечебни дейности: диагностика, лечение и комплексна рехабилитация на деца със заболявания 

на опорно-двигателния апарат и неврологични заболявания. 

 

Към края на 2011 г. в община Котел има общо 4 медицински заведения. В първичната 

извънболнична помощ са регистрирани 14 лекарски практики и 3 кабинета по дентална 

медицина.* 

 

Таблица 1.5.01. Лечебни заведения за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2012 г. 

Община Болнично заведение 

Сливен 

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД - Сливен 

МБАЛ „Царица Йоанна” ООД - Сливен 

МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД - Сливен 

САГБАЛ "Ева” ЕООД - Сливен 

СХБАЛ „Амброаз Паре” ООД - Сливен 

Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен ЕООД 

МБАЛ - Сливен към ВМА - София 

Нова Загора МБАЛ „Света Петка Българска“ Нова Загора 

Котел 
МБАЛ „Проф. Д-р Васил Цончев” ЕООД - Котел (в процес на реорганизация) 

Специализирана болница за рехабилитация ЕООД - Котел 

Твърдица - 

Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 

. 
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         Спешна помощ 

  

Системата за спешна медицинска помощ в област Сливен се състои от две структурни 

звена: ЦСМП - Сливен с разкрити 4 филиала във всяка община от областта и Спешно 

отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД - гр. Сливен. Най-голяма е отдалечеността от 

Спешно отделение на филиала в гр. Котел - 70 км., разстоянието от ФСМП - Твърдица е 45 км., 

а от ФСМП - Нова Загора - 36 км. 

Сериозен проблем за ЦСМП - Сливен се явява кадровото обезпечаване на дейността, най-

вече по отношение на висшия медицински персонал.  

Освен това много често ЦСМП и Спешно отделение са единствената възможност за 

достъп на населението до медицинска помощ, като това се отнася и за контингента 

граждани, които са с нарушени здравноосигурени права, от етнически малцинства, социално-

слаби. 

Общата осигуреност на населението в областта с легла в лечебните заведения през 2012 

г. е 520 на 100 хил. души от средногодишното население, при 521 на 100 хил. души от 

населението през 2011 г. Показателите за страната през 2011 г. са 731 легла в лечебните и 

здравни заведения и 647 легла в заведенията за болнична помощ на 100 хил. души от 

населението. 

През 2012 г. броят на лекарите в областта е 540, броят на медицинските специалисти по 

здравни грижи е 1 106, а 149 са лекарите по дентална медицина. 

В областта общият показател за осигуреност през 2012 г. на 10 000 души от насе-лението 

с лекари е 27,64 (26,99 през 2011 г.); с лекари по дентална медицина - 7,63 (7,52 през 2011 г.). 

Броят на медицинските специалисти по здравни грижи е 56,61 броя (60,09 през 2011 г.). 

Показателите за страната за осигуреност на населението с лекари и лекари по дентална 

медицина към 31.12. 2011 г. са съответно 38.8 и 9.1 на 10 000 души. 

Населението в областта, обслужено през 2012 г. от един лекар е 362 човека. Населението, 

обслужено от един стоматолог в областта е 1 311 човека.* 
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1.5.1. Териториално разположение на мрежата от обекти 

 

По данни от Регионална здравна инспекция Сливен към 31.10.2018г. лечебните и здравни 

заведения за болнична и извънболнична помощ са концентрирани изцяло в град Котел и 

включват 2 болници и 1 медицински център, включващ  5 амбулатории за специализирана 

медицинска помощ (АСМП) , 3 Амбулатории за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ (АИП ПМП) по дентална медицина и 1амбулатории за специализирана 

медицинска помощ (АСМП) по „Физикална и рехабилитационна медицина“.      

По данни от Регионална здравна инспекция Сливен към 31.10.2018г. в с. Ябланово се 

намира 1 амбулатория за първична медицинска помощ индивидуална практика (АИП ПМП)  

медико-диагностична лаборатория и 1 Амбулатория за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ-дентална медицина.*30 

В с. Соколарци има 1 Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска 

помощ. 

Териториалното разположение на обектите от системата на здравеопазването на 

територията на община Котел е дадена на Фиг. 1.5.1.01. 

 

Детските ясли, като „организационно обособени структури, в които медицински и други 

специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до 

тригодишна възраст“31, също представляват важна част от системата на здравеопазването и са 

отражение на демографските тенденции. 

Фиг. 1.5.1.01. Териториалното разположение на обектите от системата на 

здравеопазването на територията на община Котел 

 
Източник: http://rzi-sliven.org/wp-content/uploads/2016/03/Регистър-ИБП-15.05.2017г.pdf 

                                                      
30 Общински план за развитие на Община Котел за периода 2021-2027 г 
31

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и 

здравните изисквания към тях (изм. ДВ. бр. 24 от 31 март 2009г., изм. бр. 36 от 10 май 2011 г.) 

http://rzi-sliven.org/wp-content/uploads/2016/03/Регистър-ИБП-15.05.2017г.pdf
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1.5.2. Видове лечебни заведения по нива на обслужване 
 

              Болнична помощ 

 
Специализираната болница за активно лечение по вътрешни болести „Проф. Д-р  Васил 

Цончев” ЕООД - Община Котел 

През 2013 г. е взето решение на едноличния собственик на капитала на Специализираната 

болница за активно лечение по вътрешни болести „Проф. Д-р  Васил Цончев” ЕООД - Община 

Котел да бъде закрито медицинското заведение, като на негово място бъде създаден общински 

медицински център – лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с най-малко 

трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 

48 часа. Проектът се финансира по ОПРР 2007 - 2013 г. Създаването на общински медицински 

център ще осигури ефективна общинска здравна инфраструктура, за равен и справедлив 

достъп и високо качество на всяко ниво на болнична медицинска помощ на населението от 

региона, ще гарантира равен достъп до високотехнологична и високоспециализирана болнична 

медицинска помощ в съответствие със съвременното развитие на медицината, ще осигури 

комплексна и висококачествена диагностика близо до потребителите, което ще даде 

възможност за постигане на по голяма ефективност при оказване на спешна медицинска 

помощ.  

 

 

„Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД  
 

 „Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД открива врати през 1953 

година като „Детски санаториум за костно-ставна туберкулоза“. Така продължава да работи 

до 1965г. , когато преминава в Детски санаториум за рехабилитация.32 

От 2011г. лечебното заведение приема формата на Специализирана болница за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация, в която се извършват 

рехабилитационни процедури на деца и възрастни хора с неврологични, ставни заболявания, 

болести на опорно-двигателния апарат, на централната и периферна нервна система. 

Болницата обслужва пациенти от цялата страна, като най-големите потоци са от областите 

Варна, Добрич, Бургас, Сливен, Ямбол, Шумен, Търговище. Пациентите са предимно лица с 

трайни увреждания -вродени и придобити, както и такива с последици от травми, заболявания 

в следствие на диабет, артрит и други. 

 В болницата са структурирани две отделения - отделение за рехабилитация на възрастни 

хора и отделение за рехабилитация на деца. През 2013г. с помощта на благотворителната 

инициатива „Българската коледа“ болницата получава дарение от уникална за страната 

апаратура за рехабилитация и физиотерапия за деца. С тях е оборудван нов рехабилитационен 

сектор за деца с неврологични заболявания. Тук е позициониран апарат за асистирана 

локомоторна терапия-първият в България; обособен е сектор за физиотерапия.  
 

С децата работи екип от лекар-специалист по „Физикална и рехабилитационна 

медицина“, кинезитерапевт, рехабилитатори, ерготерапевт, логопед и психолог.  

Провежда се комплексна рехабилитация , целяща максимално раздвижване на детето и 

изграждане на умения за справяне в ежедневието. 

Всяка година през болницата за рехабилитация преминават за лечение над 200 деца от 

цялата страна. Повечето от тях са тук почти целогодишно.  

 

 

 

                                                      
32 *https://sbdplr-kotel.org/about-us.php 

https://sbdplr-kotel.org/about-us.php
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Фиг. 1.5.2.01. Специализирана болница за рехабилитация - Котел" ЕООД 

 
Източник: https://sbdplr-kotel.org/about-us.php 

 

Тук прохождат, правят първите си уникални движения много деца със заболявания на 

централната и периферна нервна система, ДЦП, вродени болести на опорно-двигателния 

апарат. 

Сградата на болницата е голяма, просторна и добре селектирана. В нея са разположени 

сектори за физикална и рехабилитационна медицина, кабинети и болнични стаи. Базата 

разполага със 70 легла, разпределени в 30 болнични стаи, с южно изложение, просторни и 

добре обзаведени. Паркът е уникален, с преобладаващи трайни иглолистни насаждения на 

възраст над 60 години. 

Болницата за рехабилитация в гр. Котел е лечебно заведение с 60-годишна история. Тя 

дава трайна заетост на повече от 60 човека. Болшинството от специалистите в болницата са 

местни хора - лекари, рехабилитатори, медицински сестри, психолог, логопед.33 
  

Таблица 1.5.2.01. Разкрити легла и персонал в лечебните и здравни заведения                                                 

в община Котел през периода 2007-2011 г. 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 

Брой лечебни и 

здравни заведения 
4 4 4 4 4 

Легла 125 115 115 115 115 

Персонал общо 134 133 127 123 118 

Лекари 25 26 25 28 25 

Лекари по  

дентална медицина 
5 4 3 3 3 

Други медицински 

специалисти 
45 43 46 43 41 

Друг персонал 59 60 53 49 49 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. и 2021-2027 

  

                                                      
33

 

https://sbdplr-kotel.org/about-us.php
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         Извънболнична медицинска помощ 

  

Извънболнична медицинска помощ включва и първичната, специализирана и спешната 

помощ, която се реализира основно от общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти, 

организирани в индивидуални и групови практики. 

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от 5 кабинета на ЕТ „Д-

р Юри Ников-АИП ПМП“ и „Д-р Станислава Люцканова-АИП ПМП“ ЕООД в медицинския 

център в  град Котел, „Д-р Тодор Димитров - АИП ПМП“ ЕООД в с. Ябланово и „АИП ПМП 

- д-р Милен Николов“ ЕООД в с. Соколарци. 

Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина се осъществява от 

„АИП ПМП по дентална медицина - д-р Ивелина Батанова“ ул. „Стара планина“ №18, „Д-р 

Светлозара Ковачева- АИП ПМП по дентална медицина“ ЕООД ул. „Диавена“ №13-а, ЕТ„Д-р 

Веселина Андреева- АИП ПМП по дентална медицина"ул. „Диавена“ №13 и „Алидент - АИП 

ПМП-дентална медицина" ЕООД с. Ябланово.  

Специализирана извънболнична медицинска помощ се осъществява от  „Д-р Румяна 

Тодорова - АСМП“, ЕТ „Д-р Ивайло Танков - АСМП“,„Д-р Елена Милева - АСМП“, „Д-р 

Димитрина Стоева- АСМП“, „АИП СМП по нервни болести - д-р Желев“ ЕООД в 

„Медицински център Котел“ ЕООД на ул. „Раковски“ №3 и  „Д-р Валерия Димитрова-АСМП“ 

на ул. „Изворска" №85 в град Котел. 

 

Регистрирани амбулатории за специализирана медицинска помощ.  

 

На територията на община Котел е регистриран „Медицински център Котел“ ЕООД на 

ул. „Раковски“ №3 кабинети по нервни болести, по педиатрия, по акушерство и гинекология. 

Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ в община Котел 

към 31.10.2018г. е даден в таблица Таблица 1.5.02.01. 

 

 

Таблица 1.5.2.01. Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ в 

община Котел към 31.10.2018 г. 

№ Име на лечебно заведение Адрес 

 Първична извънболнична медицинска помощ 

1.  „Д-р Тодор Димитров - АИП ПМП“ ЕООД СЗС, с. Ябланово 

2.  „АИП ПМП - д-р Милен Николов“ ЕООД с. Соколарци, ФЗП 

3.  ЕТ „Д-р Юри Ников- АИП ПМП“ ул. „Раковски“ №3, кабинети 12,13,14 

4.  
„Д-р Станислава Люцканова- АИП ПМП“ 

ЕООД 

ул. „Раковски“ №3,  

кабинети 4 и 5 

 Първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина 

5.  
„АИП ПМП по дентална медицина - д-р 

Ивелина Батанова" 
ул. „Стара планина“ №18 

6.  
„Д-р Светлозара Ковачева- АИП ПМП по 

дентална медицина“ ЕООД 
ул. „Диавена“ №13-а 

7.  
ЕТ„Д-р Веселина Андреева- АИП ПМП по 

дентална медицина" 
ул. „Диавена“ №13 

8.  
„Али-дент - АИП ПМП-дентална 

медицина" ЕООД 
с. Ябланово 

 Специализирана извънболнична медицинска помощ 

9.  „Д-р Румяна Тодорова - АСМП“ 
ул. „Раковски“ №3, мц.1, кабинет по „Очни 

болести“ 

10.  ЕТ „Д-р Ивайло Танков - АСМП“ 
ул. „Раковски“ №3 

кабинет по„Ушно-носно гърлени“ болести 

11.  „Д-р Елена Милева - АСМП“ ул. „Раковски“ №3 кабинет по „Педиатрия“ 
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Таблица 1.5.2.01. Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ в 

община Котел към 31.10.2018 г. 

№ Име на лечебно заведение Адрес 

12.  „Д-р Димитрина Стоева- АСМП“ 

ул. „Раковски“ №3, Медицински център - 1, 

кабинети 17 и 26 по „Акушерство и 

гинекология“ 

13.  
„АИП СМП по нервни болести - д-р 

Желев“ ЕООД 

ул. „Раковски“ №3  

кабинет по „Нервни болести“ 

14.  „Д-р Валерия Димитрова- АСМП " 
ул. „Изворска" №85, партер изток, кабинет №1 

по „Физикална и рехабилитационна медицина“ 

15.  „Медицински център Котел“ ЕООД 
ул. „Раковски“ №3, кабинети по нервни болести, 

по педиатрия, по акушерство и гинекология 
Източник: Регионална здравна инспекция Сливен http://rzi-sliven.org/ip/към-31-10-2018/ 

 
 

Таблица 1.5.2.02. Минимален брой и разпределение на лекарите в първичната извънболнична 

медицинска помощ в община Котел 

Населени места 
Лекарска 

практика 

Лекарска практика по 

дентална медицина 

Център на 

лекарската 

практика 

Общо: 14 12  

гр. Котел 4 4 гр. Котел 

с. Жеравна, с. Нейково, с. Катунище 1 1 с. Жеравна 

с. Кипилово. Стрелци,  

с. Боринци, с. Дъбова, 
1 1 с. Кипилово 

с. Ябланово 2 1 с. Ябланово 

с. Тича, с. Братан, с. Остра могила, 

с. Камено 
1 1 с. Тича 

с. Филаретово, с. Малко село, 

с. Орлово, с. Соколарци. с. Топузово 
1 1 с. Филаретово 

с. Мокрен, с. Пъдарево, с. Седларево 1 1 с. Мокрен 

с. Градец, с. Медвен 3 2 с. Градец 
Източник: Сайт на МЗ, Национална здравна карта на република българия 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/15/proekt-na-natsionalna-zdravna-karta.pdf 

 

Аптечно обслужване 

 

На територията на Община Котел има три действащи аптеки: В град Котел „Аптека 

Марешки“  на ул. „Разбойна“ № 8 и „Василий врач“ на ул. „Бозвели“ № 1 и с. в с. Ябланово - 

„Лефтер Маркет“ и Ветеринарна Аптека.  

   

 

1.5.3. Социални дейности 
 

Предоставянето на социални услуги се осъществява чрез специализирани институции, 

които предоставят услуги като делегирана от държавата дейност, като общински дейности и 

от регистрираните в Агенцията за социално подпомагане доставчици, като тяхната цел е да се 

подпомогне процесът на социално включване. 

Мрежата от специализирани институции (домове) за социални услуги в област Сливен 

разполага към 30.09.2012 г. с общо 10 заведения за социални услуги с капацитет 779 места. 

Социалните услуги за възрастни лица и за деца в неравностойно положение са недостатъчни. 

В областта е нужно подобряване качеството на живот на деца и възрастни, настанени в 

специализирани институции, съобразно техните специфични потребности чрез осигуряване на 

http://rzi-sliven.org/ip/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%B1%D0%BF-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-31-10-2018/
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/15/proekt-na-natsionalna-zdravna-karta.pdf
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алтернативни форми на грижи. В следващите години мерките за оптимизиране на мрежата от 

специализирани институции (домове) за социални услуги в рамките на политиката за 

деинституционализация, трябва да се съобразяват и с тенденциите в демографското развитие 

(с търсенето на услуги). Политиката на деинституционализация в бъдеще не трябва да допуска 

възникването на значителни междуобщински различия в достъпа до такива институции на 

потенциалните бенефициенти. 

 

Таблица 1.5.3.01. Специализирани институции за социални услуги                                                

в област Сливен към 30.09.2012г. 
Специализирани институции Брой Капацитет (бр. места) 

Област Сливен, в т.ч.: 10 779 

Домове за деца, лишени от родителски грижи 1 30 

Домове за възрастни хора с умствени увреждания 2 340 

Домове за възрастни хора с психични разстройства 1 120 

Домове за деца с умствени изостаналост 2 90 

Домове за стари хора 4 199 

  Източник: Министерство на труда и социалната политика 

 

В област Сливен осъществява дейност и Дом за медико-социални грижи за деца, където 

се предоставя институционална медико-социална грижа за деца от 0-7 години. Капацитетът на 

дома е 75 места. 

Специализираните институции за социални услуги в област Сливен към 30.09.2012г. са 

дадени в Таблица 1.5.3.01. В периферните територии на областта видовете и качеството на 

социалните услуги са ограничени. 

Същевременно в областта няма функциониращи кризисни центрове, липсват центрове за 

временно настаняване на лица останали без дом, както и преходни жилище за лица с умствена 

изостаналост. Нужно е изграждане на повече звена „Майка и бебе” (тази социална услуга дава 

възможност на майката да се приспособи и да изгради привързаност към детето си, като по 

такъв начин се създават условия за предотвратяване на настаняването му в специализирана 

институция) освен в областния център и в останалите общински центрове. 

На дневен ред стои: обособяването на Социално-учебен център (професионално 

обучение и преквалификация на хора с увреждания и подготовката им за самостоятелен 

живот); центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца; преходни жилища за деца; 

наблюдавани жилища. Нужно е обособяване на кризисни центрове за деца и възрастни, 

изграждане на приюти за бездомни хора. 

Социални услуги в област Сливен, които се предоставят в общността към 30.09.2012г. са 

дадени в Таблица 1.5.3.02. 

 

Таблица 1.5.3.02. Социални услуги в област Сливен, които се предоставят  

в общността към 30.09.2012г. 

Социални услуги, които се предоставят в общността Брой 
Капацитет 

(бр. места) 

Област Сливен, в т.ч.: 16 346 

Кризисни центрове деца - - 

Кризисни центрове за лица - - 

Защитени жилища 3 26 

Центрове за настаняване от семеен тип за деца 2 23 

Центрове за обществена подкрепа 1 64 

Центрове за настаняване от семеен тип за лица - - 

Дневни центрове за деца с увреждания 2 48 

Дневни центрове за възрастни с увреждания 1 30 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 120 от 222 
 

Таблица 1.5.3.02. Социални услуги в област Сливен, които се предоставят  

в общността към 30.09.2012г. 

Социални услуги, които се предоставят в общността Брой 
Капацитет 

(бр. места) 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция за възрастни 1 30 

Дневни центрове за стари хора 3 95 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца - - 

Преходни жилища за деца 1 10 

Наблюдавани жилища - - 

Преходни жилища за лица - - 

Центрове за временно настаняване - - 

Социални учебно- професионални центрове - - 

Центрове за работа с деца на улицата 1 12 

Звено „Майка и бебе” 1 8 

Приюти за бездомни хора - - 

  Източник: Министерство на труда и социалната политика 

 

В дългосрочен план в област Сливен трябва да са развие иновативна и качествена 

система от социални услуги, насочена към подпомагане на качеството на живот, към 

пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, както и за тяхното 

социално включване. Според изследваните данни за областта, основни акценти в сферата 

на социалните услуги трябва да бъдат: 

• осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги (вкл. и на 

живеещите в малки, отдалечени от градските центрове населени места); 

• изграждането на публично-частно партньорства за предоставянето им; подобряване 

на материално-техническата им база; 

• изграждане и поддържане на социални заведения за предоставяне на услуги в 

общността; 

• повишаване на качеството на социалните услуги. 

Социалното включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими 

социални общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за социално 

включване се изразява в две насоки: социално подпомагане на лицата в риск и на 

определена категория лица с висока степен на бедност и превенция на рискови фактори за 

социално изключване и изолация, водещи до попадане на трайно маргилизирани социално 

уязвими групи. 

В град Котел през 2015 г. е открит Център за социална рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ) по проект от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с капацитет 

30  места за деца и лица с увреждания, който успешно  ще продължи да функционира като 

държавно делегирана дейност за срок не по-малко от 5 години. 

По години от 2010 до 2015 г. в Таблица 1.5.3.05. са посочени пълнолетните лица под 

линията на бедност - лица и семейства с достъп до целева помощ - отопление и в Таблица 

1.5.3.06. лицата с физически увреждания, с изпратени документи от ДСП за  настаняване в 

социални институции (СИ) в друга област. 

Лица  с умствена изостаналост, настанени в СИ  в същата област имаме само 1 и 

настанени в СИ  в друга  област имаме  също само  1. 

 

Рискова група: Стари хора  

1.Лица в пенсионна възраст;   

2.Самотно живеещи стари хора, живеещи в изолирани населени места;  

3.Стари хора с увреждания.        

Статистиката от Дирекция „Социално подпомагане“ показва следната картина: Стари 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 121 от 222 
 

хора настанени в Социални институции (СИ) в същата област  - 1 през 2013г.  

По данни от НОИ в общината живеят  общо 4518 пенсионери от които 3 109 са с 

пенсии за стаж и възраст, 1168 - с пенсии за инвалидност от които 595 ненавършили 

пенсионна възраст и 220 пенсионери със социални пенсии. 

Стари хора, чакащи настаняване в Социални институции (СИ)   към 2015г.  -   4 .

  
Фиг. 1.5.3.02. Териториалното разположение на обектите от системата на социалните 

услуги и дейности на територията на община Котел 

 

По данни от Стратегия за развитие на социалните услуги  на Община Котел (2016-2020 г.) 

 

Предходната стратегия за развитие на социалните услуги в Община Котел за периода 

2007-2013 г. е изпълнявана според възможностите на общината.  

Успешно е извършен процесът по деинституционализацията на децата от ДДУИ 

„Света Марина”- с. Медвен, като част от тях бяха настанени в разкрития ЦНСТ за деца и 

лица с увреждания в гр. Котел с капацитет 14 деца.  

Разкрити са и ЦСРИ отново в град Котел с капацитет 30 деца и Център за работа с 

деца на улицата с капацитет - 40 деца.34 

 

1.5.4. Собственост 
 

Системата на здравеопазването на територията на община Котел е представена от обекти, 

финансирани както от държавата (филиал за спешна медицинска помощ), така и собственост 

на общината и частния сектор.  

Задължителният достъп до здравни и социални услуги в институциите с публичен 

характер (детски заведения, училища, домове, центрове и т.н.) са финансирани от общината/ 

делегиран държавен бюджет, което гарантира тяхната устойчивост. 

Предимства на системата на здравеопазването на територията на община Котел: 

 обезпечеността от заведения за болнична и извънболнична помощ и наличие на център 

за спешна медицинска помощ; 

 устойчивостта на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, гарантирана 

от осигурения от държавата финансов ресурс и утвърденото качество на предоставянето им; 

 продължаващият процес на деинституционализация и нарастване потреблението на 

социални услуги в общността като алтернатива на специализираните институции; 

                                                      
34

Стратегия за развитие на социалните услуги  на Община Котел (2016-2020 г.) 
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 достъпността на предлаганите социални услуги, които покриват до голяма степен 

реалните потребности на местните жители, като обхващат широк кръг от рискови групи. 

Недостатък на здравната система на територията на община Котел: 

 по-ограничения достъп до лечебни и здравни заведения и услуги на територията на 

общината в сравнение с областта и страната; 

 необходимостта от подобряване на качеството на медицинската помощ и 

модернизиране на материално-техническата база. 

Отчитайки неблагоприятните демографски тенденции, капацитетът на 

функциониращите социални услуги се запълва, което създава необходимост от разкриване на 

нови социални услуги, но се отчита недостиг на квалифицирани кадри, финансов ресурс и 

свободен сграден фонд. 

Алтернативна възможност за разширяване на социалните дейности е евентуално 

разкриване на нови услуги, предоставяни в домашна среда, в т.ч. увеличаване на броя на 

потребителите на услугите, финансирани чрез оперативни програми. 

 

1.6.  Образование  - териториално разположение на обектите, видове учебни 

заведения по нива на обслужване, собственост 
 

Община Котел разполага с образователна мрежа, съобразена с потребности-те на 

жителите, с действащите законови и подзаконови нормативни актове, както и с местните, 

държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. 

Предучилищното образование се осъществява в детските градини, които са 

целодневни, полудневни и седмични и за деца със специални образователни потребности 

и с хронични заболявания. Възрастта на децата, обхванати в детските градини, е 3-6 

години. Преди първи клас обучението в подготвителна група или в подготвителен клас е 

задължително. (Таблица 1.6.01.)  

В областта през периода 2007-2011 г. се наблюдава: увеличение на децата, 

посещаващи детските градини със 9.6% (от 5 882 деца през учебната 2007/2008 г. на 6 447 

деца през учебната 2011/2012 г.); намаление на детските градини със 3.0% (от 66 през 

учебната 2007/2008 г. на 64 детски градини през учебната 2011/2012 г.) и намаление на 

броя на педагогическия персонал, работещ в детските градини с 21.4% (от 588 през 

учебната 2007/2008 г. на 462 през учебната 2011/2012 г.). Редуцираният брой на детските 

градини в сравнение с другите области на страната е незначителен.* 
 

Таблица 1.6.01. Детски градини в област Сливен за учебната 2011/2012 г. 

Област, общини Брой Деца 
Детски                 

групи 

Педагогически 

персонал 

Детски 

учители 

Област Сливен 64 6 447 258 462 440 

Община Котел 7 581 28 47 45 

Община Нова Загора 23 1 167 54 103 98 

Община Сливен 27 4 240 156 274 261 

Община Твърдица 7 459 20 38 36 

Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 

Броят на училищата в област Сливен (Таблица 1.6.02.) намалява (Таблица 1.6.03.). 

От учебната 2007/2008 г. до учебната 2011/2012г. са закрити 15 учебни заведения. Като 

цяло намалелият брой учебни заведения се отнася за общо-образователните училища. 

Броят на специализираните училища и професионални гимназии се запазва постоянен. 

Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи на отрицателните 

демографски характеристики и намаляването на децата. 
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Таблица 1.6.02. Училища в област Сливен през учебната 2011/2012 г. 

Област,                                

общини 
Общо 

Общообразователни 

и специални училища 

Професионални 

гимназии 

Област Сливен 74 66 8 

Община Котел 11 11 - 

Община Нова Загора 17 15 2 

Община Сливен 40 34 6 

Община Твърдица 6 6 - 

 Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014 - 2020 г. 

 

За периода 2007-2013 година броят на училищата в община Котел намалява от 3 

държавни на 1 държавно (Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“) и от 

16 общински на 10 общообразователни общински училища. Броят на училищата в община 

Котел намалява най-вече поради засилената миграция към по-големите административни 

центрове и ниския естествен прираст. Броят на паралелките също е намален поради намаления 

брой учащи се, като в началото на 2004 г. броят на учениците е бил 2 352, а за учебната 

2013/2014 година - 1 637.  

 

Таблица 1.6.03. Училища, преподаватели и учащи в основните и средни училища                                   

в Община Котел през периода 2009-2013 г. 

година 2009 2010 2011 2012 2013 

Училища 12 12 11 11 11 

Учители и възпитатели 168 170 170 170 192 

Учащи 1937 1987 1850 1735 1637 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи на отрицателните 

демографски характеристики и намаляването на учениците, както и на оптимизиране на 

училищната мрежа и създаване на средищни училища. 

От общо 15 детски градини през 2004/2005 година (Таблица 1.6.04.), към момента в 

община Котел функционират 7 детски заведения - целодневни детски градини. Детските 

градини обхващат 367 деца през 2013 г. при капацитет от 675 места, а през 2010 г. децата са 

били 564 деца, което е свързано главно с демографската криза.* 

В момента на територията на общината са разкрити и функционират 7 целодневни детски 

градини (Таблица 1.6.05.) с 350 деца в 17 групи  и  140 деца в 9 групи  в полудневна детска 

градина.  

Защитени и помощни училища  на територията на общината няма, а средищните училища 

са 3.  

 

Таблица 1.6.04. Детски градини в община Котел през периода 2007-2013 г. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Детски градини 7 7 7 7 7 7 7 

Места 579 523 557 675 675 675 675 

Педагогически 

персонал 
42 39 40 47 41 39 39 

Детски групи 27 25 26 29 22 20 17 

Деца 546 495 519 564 510 430 367 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014 - 2020 г. 

  
 

Таблица 1.6.05. Списък на детските градини на територията на община Котел 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 124 от 222 
 

 Наименование Населено място Адрес 

1.  ДГ „Слънчо” с. Ябланово - 8989 ул. „Христо Ботев “9А 

2.  ДГ „Вела Пеева“ с. Пъдарево - 8884  

3.  ДГ „Дъга“ гр. Котел - 8970 ул. „Гавраил Кръстев №22 

4.  ЦДГ „Детелина” с. Кипилово - 8998 ул. „А. Кипиловски” №1  

5.  ДГ „Изворче" с. Жеравна - 8988  

6.  ДГ „Слънце” с. Мокрен - 8994 ул. „Стойко Божилчев” №9 

7.  ДГ „Радост” с. Филаретово - 8982 ул. „Георги Димитров" №28А 

8.  Център за работа с деца гр. Котел  

През 2018 и 2019 г. е закрита Детска градина „Изворче“- с. Жеравна. 

Източник: Сайт на община Котел https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/ 

  

В община Котел функционират 12 училища от които 1 държавно Национално училище 

за фолклорни изкуства (НУФИ) „Филип Кутев” и 11 (10) общински (Таблица 1.6.06.).  

Таблица 1.6.06. Списък на училищата на територията на община Котел 

№ Наименование Населено място Адрес 

1.  НУФИ „Филип Кутев“ гр. Котел - 8970 ул. „Георги Захариев“ №2 

2.  СУ „Г. С. Раковски” гр. Котел - 8970 ул. „А. Белопахов” №1 

3.  ОУ „Г. С. Раковски” с. Пъдарево - 8882 ул. „Никола Инджов“ №13 

4.  ОУ „Хр. Ботев” с. Мокрен - 8884 ул. „Петър Николов“ №2 

5.  ОУ „Кап. Петър Пармаков” с. Градец - 8990 ул. „Д. Ганев” №57 А 

6.  ОУ „Христо Ботев” с. Тича - 8980 ул. „Г. Димитров" №46 

7.  ОУ „Х. Димитър” с. Соколарци - 8984 Главна улица 

8.  НУ „Неофит Бозвели” с. Малко село - 8981 Главна улица 

9.  ОУ „Д-р Петър Берон” с. Филаретово - 8982 ул. „Г. Димитров” №5 

10.  ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Ябланово - 8989 ул. „Н. Й. Вапцаров” №45  

11.  ОУ „Димитър Камбуров” с. Стрелци - 8995  

12.  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Кипилово - 8998 ул. „Васил Левски” №25 

През 2018 и 2019 г. е закрито Начално училище „Неофит Бозвели“- с. Малко село. 

Източник: Сайт на община Котел https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/ 

 

 

 

 

 

1.6.1. Териториално разположение на обектите 
 

Териториалното разположение на обектите на образователната инфраструктура 

позволява покриването на задължителните етапи на предучилищно и училищно образование 

във почти всички населени места. Системата на образованието се състои от предучилищното 

обучение, средното общо и професионално образование. 

За учебната 2016/2017 г. като функциониращите обекти са 18, от които: 6 детски 

заведения, един детски център (Фиг. 1.6.1.01.)  и 11 училища (Фиг. 1.6.1.02).  

 

Фиг. 1.6.1.01. Териториалното разположение на детските градини                                                         

на територията на община Котел 

https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/
https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/
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През 2018 и 2019 г. е закрита Детска градина „Изворче“-с. Жеравна. 

Източник: Сайт на община Котел https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/ 

 

В общинския център град Котел са концентрирани 5 от образователните обекти:                   

две училища, две детски градини) и Центъра за работа с деца, а останалите 12 са разпределени 

в селата на общината. 

Териториалното разположение на детските градини на територията на община Котел е 

дадено на Фиг. 1.6.01.02. 

 

 

 

 

Фиг. 1.6.1.02. Териториалното разположение на училищата                                                           

на територията на община Котел 

https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/


    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 126 от 222 
 

 
През 2018 и 2019 г. е закрито Начално училище „Неофит Бозвели“- с. Малко село. 
Източник: Сайт на община Котел https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/ 

 

1.6.2. Образователни равнища 

 

Предучилищно образование 

На територията на общината функционират шест детски градини на целодневна форма 

на обучение с брой деца посочени в Таблица 1.6.2.06. 
 

Таблица 1.6.2.01. Функциониращи детски градини на територията на община Котел 

ДГ/ брой деца 2018/19 2019/20г. 

ДГ-Филаретово 28 35 

ДГ-Кипилово 27 22 

ДГ-Котел 88 91 

ДГ-Ябланово 141 136 

ДГ-Мокрен 21 22 

ДГ-Пъдарево 22 23 

Всичко: 327 329 

Източник: Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Котел, Утвърден от ОС-Котел с Решение № 709/29.11.2018 г. 
 

 

Една от детските градини в общината на целодневна организация бе закрита,  поради 

силно намаляване на децата в групата  - ДГ „Изворче“- с. Жеравна. 

 

https://kotel.bg/obrazovanie/uchebni-zavedeniya/
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Таблица 1.6.2.02. Педагогически и помощен персонал  

в детските градини в община Котел 

Детска 

градина 

Педагози 

2018/2019г. 

Помощен 

персонал 

2018/2019г. 

Педагози 

2019/2020г. 

Помощен  

персонал 

2019/2020г. 

ДГ-„Дъга“  8  10  8 10 

ДГ-„Слънчо“ 18 18 18    17,5 

ДГ-„Слънце“  2      1,5  2      1,5 

ДГ-„В.Пеева“  2   1  2   1 

ДГ-„Детелина“  2   1  2   1 

ДГ-„Радост“  3      1,5  3      1,5 

   Всичко: 35 33 35    32,5 

Източник: Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Котел, Утвърден от ОС-Котел с Решение № 709/29.11.2018 г. 

 

В детските градини на общината, деца със специални образователни потребности (СОП) 

има 4- в ДГ „Слънчо“-с. Ябланово. В предходните години е имало по едно, две деца и в 

детските градини на Филаретово, Котел и Мокрен. 

           Навсякъде в селищата на общината, сградите, в които се помещават детските градини 

са построени   специално така, че да отговарят на изискванията като такива. 

Уникална е възрожденската архитектура на ДГ„ Дъга “ в Котел, където в отделни 

павилиони са разположени различните групи. Сградата е санирана, с подменена дограма, ел. 

инсталация, частична подмяна на радиатори, подови настилки, както и съоръжения в 

котелното помещение.35 
 

Фиг. 1.6.2.01. ДГ „Слънчо” с. Ябланово община Котел 

 
Източник: Сайт на ДГ„Слънчо” с. Ябланово https://registarnadetskitegradini.com/детска-градина-

слънчо-ябланово 

В с. Мокрен бе направен ремонт на покрива, ремонт на входното стълбище, вътрешно 

боядисване на помещенията, основен ремонт на кухнята и др. със средства на Община Котел. 

Детската градина в с. Филаретово е част от сградата на Основното училище, като помещенията 

са пригодени съобразно изискванията за детско заведение. Във всички детски градини на 

                                                      
35 Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел, 

Утвърден от Общински съвет-Котел с Решение № 709/29.11.2018 г. 
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Общината няма изградени съоръжения за достъпна архитектурна среда. В с. Ябланово има 

построена нова сграда, отговаряща на всички изисквания за детска градина, в която са 

разположени 4 групи. Старата сграда също е обновена и ремонтирана. 

              

Училищно образование 

 

Училищната мрежа на територията на община Котел през учебната 2018/2019 г. обхваща 

12 училища, от които 1 начално, 9 основни училища (Таблица 1.6.2.03.) и 2 средни училища, 

едното от които държавно.  

Средните училища и едно от основните са разположени в общинския център, началното 

в с. Малко село и  останалите 10 основни училища са в селата Ябланово, Мокрен, Тича, 

Пъдарево, Филаретово, Соколарци, Градец и Кипилово.36 

 

Таблица 1.6.2.03. Училища и педагогически персонал  

в ОУ в община Котел 

Училища 

Населено място 
2017/2018г. 2018/2019г. 2019/2020г. 

Персонал 

2018/2019г. 

педагогически/     

непедагогически 

СУ-Котел 623 +27 ПГ 641 +20 ПГ 641 +20 ПГ 58/21 

ОУ-Ябланово 282 272 262 31/10 

ОУ-Мокрен 66 66 64 8/2,5 

ОУ-Тича 38 38 31 8 

ОУ-Пъдарево 34 35 36 8 

ОУ-Филаретово 38 38 38 7 

ОУ-Соколарци 15 13 13 4/1,5 

ОУ-Градец 365 358 358+ 82 33/12 

ОУ-Кипилово 38 28 28 6/2,5 

ОУ-Стрелци 10 9 9 6 

  Всичко: 1509 1498 1480 +102ПГ 169/ 58,5 

Източник: Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Котел, Утвърден от Общински съвет-Котел с Решение № 709/29.11.2018 г. 

 

Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ е сновано е на 2 

октомври 1967 г. и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална 

музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички 

чужденци, привлечени и желаещи да се запознаят с българския фолклор и да почувстват 

българския дух и култура. 

От създаването му през 1967 година до 2004 година името на училището е Средно 

Музикално Училище (СМУ) „Филип Кутев“. Със Заповед на Министъра на Образованието на 

Република България № РД-14-106/05.05.2004 г. е преименувано на Национално Училище за 

Фолклорни Изкуства (НУФИ) - „Филип Кутев“. 

Обучението в НУФИ „Филип Кутев“ се провежда в следните специалности: 

1. Изпълнителски профил: Народни инструменти - гайда, гъдулка, кавал, тамбура, 

акордеон, Народно пеене,  

Професия „музикант-инструменталист” и „музикант-вокалист”;  

Квалификация III–та.  

Дневна форма на обучение - 5 години (VIII–XII клас);  

Дневна форма на обучение - 3 години (V-VII клас). 

След успешно завършване на ХII клас учениците получават диплом за завършено средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация. 

2. Български танци: Професия: „танцьор”; Квалификация III–та 

                                                      
36 Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел, 

Утвърден от Общински съвет-Котел с Решение № 709/29.11.2018 г. 
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Дневна форма обучение - 5 години (VIII—XII клас) 

Дневна форма обучение - 3 години (V-VII клас)*  

 
                                                           

Фиг. 1.6.2.02. Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ град Котел 

 
Източник: Сайт на НУФИ„Филип Кутев“ http://nufi-kotel.com/specialnosti.html 

  

*http://nufi-kotel.com/specialnosti.html 
 

    В СУ „Георги Стойков Раковски“ град Котел се обучават  630 ученика  в дневна 

форма и  45 ученика  в самостоятелна форма на обучение: начален етап - 8  паралелки, 

прогимназиален етап -5 паралелки  и гимназиален етап  15 паралелки. 

-Учениците от начален   са в общообразователни и непрофилирани паралелки; 

-Учениците от прогимназиален етап са общообразователни паралелки; 

-Учениците от гимназиален  етап са разпределени в профил природо-математически с 

профилиращи предмети  Български език и литература, Химия и опазване на околната среда и  

Информационни технологии - 2 паралелки; в профил хуманитарни паралелки  с профилиращи 

предмети Български език и литература, История и цивилизации и  Информационни технологии 

- 1 паралелка ; професионални -10 паралелки - 5 от които професия готвач  и 5 екскурзовод   и 

2  непрофилирани паралелки. 

Учениците в община Котел с всяка изминала година намаляват . Причините са различни-

трайно намаляване броя на родените деца, миграция, предимно на млади хора в активна 

възраст, изтичане на ученици в други училища в страната и т.н.  

В много от училищата   има слети и маломерни паралелки, за съществуването на които 

Общината дофинансиране на издръжката им с допълнителни средства. 

За настоящата учебна година Общинският съвет разреши съществуването на   6 

самостоятелни паралелки по изключение от минималния брой ученици и 11 слети паралелки в 

6 училища на общината. Този начин на организация на учебно-възпитателния процес се 

отразява на качеството на работа с учениците, занижава критериите при проверка на знанията, 

води до ниски резултати при овладяване на необходимия учебен материал.  

Фиг. 1.6.2.03. СУ „Георги Стойков Раковски“ град Котел 

http://nufi-kotel.com/specialnosti.html
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Източник: Сайт на СУ „Георги Стойков Раковски“ град Котел http://su-kotel.com/?page_id=35 

*http://su-kotel.com/?page_id=35 
 

Практиката на съществуване на маломерни и слети паралелки носи два съществени и 

очевидни недостатъка -  нискокачествено образование и големи финансови разходи. 

Едновременното обучение на децата не е в техен интерес и не отговаря за съвременното 

изискване за качествено образование. Тенденцията в общината е непрекъснато съществуване 

на тези паралелки-изключения от нормативните изисквания, което говори за необходимост от 

спешно оптимизиране на училищната мрежа. Няколко са училищата с малък брой ученици(под 

30), за които е необходимо да се вземе решение за тяхното преобразуване или закриване. 

През 2018 и 2019 г. са закрити само две учебни заведения - Детска градина „Изворче“-с. 

Жеравна и Начално училище „Неофит Бозвели“- с. Малко село. 

             Педагогическият персонал през настоящата 2018/2019г. в училищата е 169, а 

непедагогическия персонал е 58,5. Такива приблизително са и данните за двете предходни 

години.  В най-голямото училище в общината   -  СУ „ Г. С. Раковски“- Котел  освен дневна 

форма на обучение съществува и самостоятелна форма на обучение на учениците (42 ученика 

за учебната 2018/2019).37 

          В с. Ябланово се обучават 272 ученик в 14 паралелки. Тенденцията тук е запазване броя 

на учениците и паралелките, като училищното ръководство има амбициите да направи 

необходимото за преобразуване на училището в обединено, т.е. до X клас,   за което отговаря 

на критериите, заложени в новия държавен стандарт за институциите. 

В някои от училищата има свободни класни стаи, поради намаления брой ученици. В 

училищата на общината няма изградена подходяща достъпна архитектурна среда (рампи, 

платформи, подходящи санитарни възли) с цел социално осигуряване и включване на равен 

достъп до образование на ученици със специални образователни потребности, необходима 

подкрепа за тяхното общообразователно обучение. 

  

Обслужващи звена 

 

          На територията на   община Котел   съществува   1   Център за подкрепа за личностно 

развитие (ЦПЛР) като обслужващо звено в структурата на същата. ЦПЛР е обслужващо звено 

в структурата на Община Котел, занимаващо се с осмисляне свободното време на децата и 

                                                      
37 *http://nufi-kotel.com/specialnosti.html 

http://su-kotel.com/?page_id=35
http://nufi-kotel.com/specialnosti.html


    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 131 от 222 
 

младежите. Новото за тази учебна година е, че вече са създадени нови групи в селата Градец и 

Ябланово, което отговори на тенденцията за разширяване дейността на Центъра извън Котел. 

През настоящата учебна година са създадени близо 3 пъти повече групи и състави. 

Педагогическият персонал включва 15 ръководители, назначени с граждански договор: 11 са 

с висше (бакалавър), 3 - с магистър, а 1- средно образование.* 

        Общината разполага и с Център за развитие и подкрепа на деца и семейства (Център за 

работа с деца на улицата), разкрит в рамките на проект „Подкрепа на деца в конфликт със 

закона, деца в риск и техните семейства“, финансиран от Уницеф и по  смисъла на ППЗСП е 

Център за работа с деца на улицата.  От началото на 2017 г. той е разкрит като държавно-

делегирана дейност.** 

В набора от услуги, които се предоставят в Центъра, е включена и Група за образователна 

подкрепа на 3-4 годишни деца от рискови семейства, необхванати от детски градини. Целта е 

да се насърчи развитието на децата и подготовката им за успешно включване в задължително 

предучилищно обучение, като по такъв начин се предотврати незаписването и ранното 

отпадане на децата от училище. 

Престоят в групата е полудневен, като дневният режим е организиран като в  детска 

градина  (със свободни и структурирани дейности).  Осигурява се: трикратно хранене  

(сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд); образователни дейности по одобрена от 

МОН програма, с акцент върху овладяването на български език; съдействие на родителите за 

осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа и за поддържане на личната хигиена на 

децата 

От януари 2017 г. такава група, освен в гр. Котел, е разкрита и в с. Градец. 

 

1.6.3. Собственост 

 

Образователната система е с публичен характер и към момента, на територията на 

община Котел, няма институции, финансирани от частния сектор.  

Всички детски заведения и общообразователни училища са общински, само Национално 

училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ е държавно. 

 

Системата на образованието на територията на община Котел е добре развита и включва: 

 целодневни детски градини и обединени детски заведения, които следва да продължат 

да бъдат развивани, включително чрез предоставяне на подходящи обучения не само за децата, 

но и за персонала; 

 добре развита училищна мрежа, която допринася за постигане на общодостъпно, 

базисно знание, основано на общите принципи за равен достъп до образование и има 

потенциал да бъде надградена и доразвита; 

 добре застъпено професионално образование, което създава възможност за адаптиране 

към условията на бизнеса и ориентиране на обучаващите се към търсени професии в 

разглежданата територия; 

 наличие на Център за подкрепа на личностното развитие, който спомага за насърчаване 

развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, 

необходими на децата и учениците в съвременното общество. 

Недостатъци и проблеми пред нея са: 

 трайно намаляване на децата и учениците в образователните заведения, в резултат на 

негативните демографски процеси, което би могло да доведе до закриване или сливане на 

някои от тях с цел оптимизиране на образователната мрежа. 

 намаляване на броя на обучаващите се предимно в общообразователните училища, 

което създава необходимост от повишаване на качеството на образованието и 

диверсифициране на профилите с оглед привличане на ученици и съгласуване с потребностите 

на местната икономика. 
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1.7.  Култура, включително обекти на недвижимото културно наследство - 

териториално разположение, значимост, собственост 
 

Приложен самостоятелен файл! 

 

1.8. Техническа инфраструктура 
 

Развитието на техническата и транспортната инфраструктура в общината е от основно 

значение за осигуряване на условия за повишаване на инвестициите, за устойчив 

икономически растеж, заетост и балансирано развитие на общината, както и подобряване 

условията на живот. 

Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е от 

огромно значение за социално-икономическото развитие на Котел. За осигуряване на 

предпоставките за ускорен растеж на местната икономика това е от първостепенна важност. 

Подобряването на транспортните, енергийните, комуникационните и ВиК мрежи, както и 

въвеждането на система за ефективно управление на отпадъците ще насърчи инвестиционната 

дейност в общината. 

 

1.8.1. Трасета и съоръжения, технически параметри на 

електроснабдителната мрежа 
 

Електроснабдяването в община Котел е част от цялостната енергийна система на 

Република България. Всички населени места са електрифицирани. На територията на 

общината има изградени мрежи и съоръжения за производство, пренос и разпределение на 

електрическа енергия. Те са добре развити и имат капацитет да поемат допълнително 

натоварване, за да покрият потребностите на населението от битов характер и за 

потреблението на промишлеността и производството. 

Основен източник на електроенергия за област Сливен е националната електро-

енергийна система, посредством с системната подстанция 220/110 кV „Твърдица”. 

Подстанцията е свързана на 220 кV с  ТЕЦ „Марица-изток 2” и п/ст „Г. Оряховица”. Наличието 

на системна подстанция на територията на областта, от преносната електроенергийна мрежа 

на страната, е предпоставка за по-сигурно и качествено снабдяване с електроенергия.*  

Всяка от общините в областта се захранва от районната врежа 110 кV посредством 

едноименни подстанции 110/ 20 кV, разположени в центровете на общините. В община Сливен 

функционират подстанциите „Сливен градска”, „Речица”, „Сливен индустрия”, „Бинкос” и 

„Комуна”, съобразно големите консуматори, съсредоточени в областния център.38 

Енергийната система на областта е добре развита и способна да поеме натоварвания, 

което може да стимулира бъдещото икономическо развитие. * 

Дейността на енергийната мрежа е разпределена в 13 района на България, които се 

наричат Мрежови експлоатационни райони (МЕР). Те от своя страна са разделени на 

подрайони, които се казват Мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР).  

Град Котел е в район Стара Загора (МЕР Стара Загора), подрайон Сливен (МЕПР 

Сливен).  Необходимото развитие на електропреносната мрежа в район Стара Загора е 

следното: изграждане на нов кабел 110kV „Кипарис“ между подстанция „Траяна“ и 

подстанция „Стара Загора“; изграждане на нов ЕП 400kV между подстанция „Марица изток” 

(Гълъбово) и подстанция „Пловдив“, паралелно на съществуващия ЕП „Иван Попов”; 

изграждане на нов ЕП 400kV между п/ст „Марица изток” (Гълъбово) и ОРУ на ТЕЦ „Марица 

изток 3”, паралелно на съществуващия ЕП „Хеброс”; изграждане на нов междусистемен ЕП 

400kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Nеа Santa" (Greece). Изграждането на нов 
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междусистемен ЕП 400kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Nеа Santa" (Greece) се приема от 

двете страни, като основните ползи са следните: 30/59 увеличаване на капацитета (NTC) между 

България и Гърция, при изпълнение критерия за сигурност "n-1";  увеличаване на капацитета 

(NTC) между България и Турция, поради силно намаляване на транзитния поток от България 

през Турция към Гърция; улесняване изпълнението на годишните ремонтни програми по 

електропреносните мрежи на България и Гърция; подобряване условията за енергийна 

взаимопомощ между двете държави при възникване на системни аварии или критичен баланс. 

 

Мрежи високо напрежение 

 

Съгласно нормативната уредба в областта на енергийното законодателство собственик и 

експлоатиращ електропреносната мрежа високо напрежение е „Електроенергиен системен 

оператор“ (ЕСО) ЕАД. 

 

Фиг. 1.8.1.01. Разположение на община Котел на схема  

на електропреносната мрежа на РБългария 

 

По данни от ЕСО ЕАД 

 

            През територията на община Котел не преминават електропроводи високо напрежение. 

 

          Мрежи средно напрежение 

 

Собствеността на мрежите и съоръженията средно напрежение са собственост и 

електроснабдяването до крайни абонати (битови и промишлени) на територията на община 

Котел  се осъществява от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД. 

Всяко от населените места получава захранване от електроразпределителната мрежа 

средно напрежение (20 Kv) посредством въздушни и кабелни електропроводни линии с обща 

дължина от 237 км. 

Енергийната система в община Котел, част от подрайон Сливен, е добре развита и 

способна да поеме натоварвания, което може да стимулира бъдещото икономическо развитие, 

но електропреносната мрежа се нуждае от доизграждане и реконструкция, особено в районите 

с потенциал за развитие на туризма.  

През Котел минава  въздушна линия /електропровод, ВЛ/, която на юг от Котел се казва 

„Морава“, а на север „Жеравна“. И двете въздушни линии са на 110 kV. Дължината на 
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локалната подземна електрическа мрежа е 27км,а на локалната въздушна електрическа мрежа 

333км.  

На въздушна линия „Жеравна“ преди 4 г. е правено аварийно възстановяване. Други 

дейности по възстанояване на въздушните линии не с предвиждат в идните години. В Котел 

има една подстанция, която се казва п/ст 110 kV Котел. През тази година се подменят 3 бр. 

прекъсвачи, а за следващата се предвижда подмяна на защити Ср.Н.  

 

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност  

Друг начин за подобрение на достъпът до енергия/енергопотреблението е достъп до 

екологично чисти и надеждни енергийни източници на конкурентни цени е важен фактор за 

конкурентоспособното на общината.  

За изпълнението на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото крайно 

потребление на енергия, Енергийната стратегия 2020 на България предвижда политика за 

увеличаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ. За производството на 

алтернативна електрическа енергия в страната се използват главно водна, вятърна и слънчева 

енергия. 

Потенциалът на област Сливен за използване на вятърна и слънчева енергия е много 

добър* (Фиг. 1.8.1.02.). 

 

Фиг. 1.8.1.02. Потенциал за слънчева и ветрова енергия за територията на  РБългария 

     
Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г.* 

  

Както в цялата страна, така и в област Сливен потенциалът на водата като ВЕИ се усвоява 

отдавна. ВЕЦ „Жребчево” (15,43 мW) в с. Баня, община Нова Загора е изградена още през 

1965г, а през 2009г са  изградени ВЕЦ „Караново” (0,4 мW) в същата община и МВЕЦ 

„Сборище” (0,467 мW) в община Твърдица.* 

 В периода 2004-2008г в областта се усвояват възможностите за използване само на 

вятърната енергия, като се изграждат 12 броя ВтЕЦ в община Сливен, с обща мощност 7,93 

мW и една ВтЕЦ в община Твърдица с мощност 0,285 мW .* 

През 2011г и особено през 2012г следва „бум” в усвояването на слънчевата енергия, като 

се изграждат повече от 60 броя фотоволтаични централи ФтЕЦ. 

 

Таблица 1.8.1.01. Съществуващи ВЕИ на територията на област 

Сливен 
Община брой мощност MW 

Община Котел   

Община Нова Загора   

Община Сливен   

Община Твърдица   

Област Сливен   

Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 135 от 222 
 

 

Енергийната прогноза за област Сливен, базирана на съществуващите възможности, 

предвижда производство на 200 MWh зелена енергия, което е почти по около 1 КWh/жител на 

областта.* 

Достъпът до екологично чисти и надеждни енергийни източници на конкурентни цени е 

важен фактор за конкурентоспособността на областта. Увеличаването дела на енергийното 

производство от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е европейски и национален 

приоритет, който интегрира усилията за подобряване състоянието на околната среда и 

енергийната ефективност както в страната, така и в областта. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в областта са свързани основно с 

оптимизиране на уличното осветление чрез въвеждане на системи за автоматично управление 

и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. По отношение на сградния фонд 

усилията се насочват към санирането на сградите и технологично обновяване на 

отоплителните инсталации.* 

Енергийната система в общината е добре развита и способна да поеме натоварвания, 

което може да стимулира бъдещото икономическо развитие, но електропреносната мрежа се 

нуждае от доизграждане и реконструкция, особено в районите с потенциал за развитие на 

туризма. 

 ВЕИ като местен ресурс може да да облекчи изпълнението на задълженията по опазване 

на околната среда и да допринесе за по-висока трудова заетост. При това много от ВЕИ (водна 

енергия, слънчева енергия, енергия от вятър, биомаса) са със значителен потенциал в региона. 

За повишаване на енергийната ефективност, Община Котел е започнала изпълнението на 

проект „Подмяна на улично и обществено осветление на територията община Котел“ по ПРСР. 

Стартирало е и внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия 

в общински сгради - училища, детски заведения, сгради на общината. Санирана е ЦДГ в с. 

Ябланово; подменена е дограмата в ЦДГ в с. Филаретово и на читалището в с. Тича; извършен 

е ремонт на „Дневен център за стари хора"; подобрена е топлоизолацията в НУ „Котел" и на 

сградата на общинската администрация. Общината активно провежда политика на 

стимулиране въвеждането на алтернативни енергийни източници в частния сектор - 

производствен и битов. 

 

1.8.2. Трасета и съоръжения, технически параметри на 

водоснабдителната и канализационната мрежа 

1.8.2.1. Водоснабдителна мрежа 
 

Водостопанската система е обслужваща система, свързана с всички сфери на 

икономиката и с бита. Основни подсистеми на водостопанската система са: питейно-битово 

водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води, хидромелиорации, 

хидроенергетика. 

Област Сливен разполага с добри в количествено и качествено отношение 

водоизточници, с изключение на територията на община Котел. Наличните водоизточници не 

се използват рационално, поради което в част от населените места от областта има режимно 

водоснабдяване с питейна вода.* 

Всички населени места от областта са водоснабдени, но в много от тях има недостиг на 

питейна вода: 

- с. Новачево, с. Градско, с. Бяла, с. Раково, с. Ичера (Община Сливен); 

- с. Научен, с. Омарчево, с. Крива круша (Община Нова Загора); 

- с. Градец, с. Тича, гр. Котел, с. Седларево, с. Нейково (Община Котел); 

- с. Бяла паланка, с. Сборище, с. Сърцево, с. Жълт бряг (Община Твърдица). 

За решаване на проблема с недостига на питейна вода в посочените населени места е 

необходимо да се извърши прекаптиране на съществуващи каптажи с известни хидрогеоложки 

данни, изграждане на нови тръбни сондажи и шахтови кладенци в санитарно-охраняемите  
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зони, довършване на започнати водоснабдителни обекти и реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа. По този начин ще се осигурят необходимите водни количества.* 

Област Сливен е най-добре водоснабдената област в ЮИ район-с най-висок относителен 

дял на водоснабденото население, но същевременно с това - единствената област от ЮИР, в 

която все още има населени места с режим на водоснабдяване. За периода 2007-2011г 

относителния дял на населението с режим в района спада драстично от 16,7% до 0,8%, като в 

същото време в област Сливен този показател нараства.* 

Населените места в община Котел и гр. Котел, който е модерно водоснабден още през 

1930 г. от Котленските карстови извори, периодично страдат от безводие през летния сезон, 

което е пречка пред развиващия се туристически отрасъл в региона. Системните проблеми във 

водоснабдяването с питейна вода се дължат на намален дебит на карстовите извори, 

захранващи водоснабдителната система. Начин за трайно решение на проблема е 

възобновяването на проекта за строителство на язовир  

„Братан”. Язовирът е проектиран да се изгради на река Съраландере на 8 км западно 

от с. Тича и 1 км. южно от с. Братан. 

Водосборната област е 27,4 кв. км, проектираният полезен обем - 3,77 млн. кв. м. 

Основното му предназначение е за водоснабдяване на гр. Котел и 9 села от общината. 

Строителството стартира през 1989 г., а през 1991 г. е спряно.* 

Нормализирането на водоснабдяването ще отвори нови възможности за  

развитието на туристическия отрасъл и ще спре обезлюдяването на планинските райони ма 

област Сливен. 

Необходима е и реконструкция и модернизация на остарялата водопроводна мрежа, с 

оглед намаляване на изключително високите загуби на питейни води. Въпреки че за периода 

2007-2011г загубите намаляват незначително, област Сливен (81,3%), наред с област Ямбол 

(90,0%) са едни от областите с най-високи загуби в страната.** 

На територията на община Котел няма качествени водоизточници. Наличните не се 

ползват рационално, поради което съществува риск от режим на водата в някои от населените 

места. Недостиг на питейна вода има в с. Градец, с. Тича, гр. Котел, с. Седларево и с. Нейково. 

За решаване на проблемите с ВиК мрежата, община Котел е реализирала проектите: 

 „Основен ремонт канализация за отвеждане на повърхностни води с. Малко село"; 

 „Реконструкция на ВВМ ул. „Изворска“; 

 „Реконструкция канализация гр. Котел"; 

 „Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ в гр. Котел“; 

 „Реконструкция водопроводна мрежа по ул. „Изворска“ гр. Котел“; 

В процес на изпълнение са следните проекти: 

 „Изграждане на ВиК мрежи в с. Малко село, с. Седларево и др.", който трябва да 

приключи през 2013 г.; 

 Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ в с. Градец ( до декември 2012 г.); 

 Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ с. Ябланово ( до декември 2012 

г.) 

Във връзка с възможностите за финансиране на проекти за водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура по Програмата за развитие на селските райони и програма 

ИСПА, община Котел, като допустим бенефициент, е кандидатствала проект „Подобряване и 

изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в населени места в община Котел". 

През годините са извършвани дейности по постепенно доизграждане на ВиК мрежата и 

с европейското финансиране, като целта е да се достигне пълна изграденост на проектираната 

система за всички населени места в общината. 

 
 

1.8.3. Канализационна мрежа 
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Канализационна мрежа в област Сливен е изградена само в големите населени места, в 

останалите се използват септични ями и попивателни кладенци, което води до замърсяване на 

подпочвените води. 

В Котел и Твърдица отпадните води се заустват направо в преминаващите реки. 

Физическото състояние на канализационната мрежа, изградена почти изцяло с бетонови 

профили е задоволително, но експлоатационният им срок на годност е изтекъл и е наложителна 

поетапната им подмяна. 

В област Сливен има изградени две е ГПСОВ в град Сливен и в град Нова Загора. 

Канализационната мрежа в областта е недостатъчно изградена-относителният дял на 

обхванатото население (65,3%) е най-нисък в ЮИ район (71,3%) и по-нисък от средния за 

страната (74%). Относителният дял на обслуженото с ПСОВ население остава по-висок от 

средния за района и страната, но през периода 2007-2011г. се променя незначително. 

Водопроводната и канализационна инфраструктура в областта определено се нуждае от 

доизграждане и модернизация. Необходими са спешни мерки за подмяна на остарелите 

водопроводни тръби за намаляване на изключително високите загуби, както и доизграждане 

на канализационните мрежи, осъвременяване на съществуващите и изграждане на нови 

ПСОВ.* 

Канализационна мрежа не е изцяло изградена. Особено в малките населени места, където 

се използват септични ями и попивателни кладенци, което води до замърсяване на 

подпочвените води. Липсват пречиствателни съоръжения за отпадни води като същите се 

заустват направо в преминаващите реки. 

 

1.8.4. Трасета и съоръжения, технически параметри на газопроводната 

мрежа 
 

През територията на област Сливен преминава южният клон на националната 

газопреносна система. До град Сливен има изградено отклонение и Газорегулаторна станция 

ГРС за промишлено газоснабдяване. На територията на общината има частично изградена 

газоразпределителна мрежа, към която са присъединени потребители на природен газ. Тя се 

състои от основен разпределителен газопровод, изграждан в периода 1988-1992 г. и има три 

основни клона.  

След 2000 г. започва масова газификация на по- големите предприятия на територията 

но община Сливен, като средствата за изграждане на газопроводните отклонения се осигуряват 

от самите фирми. Настоящата дължина на изградената газоразпределителна мрежа на 

територията на община Сливен е 53 км, като в периода 2007-2011г са изградени над 20 км. В 

края на 2012 г. захранените стопански потреби-тели са 56 броя, съответно 34 -промишлени и 

22-обществено административни.  

Газопроводните отклонения до последните присъединени промишлени потребители са 

проектирани и изградени с диаметри, даващи възможност за присъединяване и на нови. 

Постепенно напредва и битовата газификация, като броят на битовите потребители е 

достигнал 64. Газопроводната мрежа има възможност за присъединяване на нови потребители 

при заявен интерес. Перспективите са за изграждане на газоразпределителна мрежа в 

нетоплофицираните квартали на град Сливен и кв. „Речица”. 

В област Сливен е газифициран и град Нова Загора. Инфраструктурата за захранването с 

природен газ, която захранва гр. Нова Загора е част от южния пръстен на националната 

газопроводна мрежа. 

Развитието на газопроводната мрежа и осигуряването на достъп до перспективен и 

ефективен енергиен източник за промишлеността, домакинствата и обществените сгради в 

общините, е важно условие за подобряване на бизнес средата и насърчаване на 

икономическото развитие и конкурентоспособността в областта. 

 

Фиг. 1.8.4.01. Разположение на община Котел на схема  
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на газореносната инфраструктура на РБългария 

 
Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 

На територията на община Котел природният газ не е внедрен като гориво и няма 

изградена газопреносна мрежа. Реализирането на такава инвестиции както в газопреносна 

мрежа на дружество-доставчик, така и вътрешна мрежа при абонатите (проектиране и 

изграждане на вътрешна газова инсталация, закупуване и монтиране на газов котел, 

прилежащата апаратура и т.н.), не е сред приоритетите в областта на техническата 

инфраструктура.  

 

1.8.5. Трасета и съоръжения, технически параметри на електронната 

съобщителна и други мрежи 
 

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предлагат нови възможности 

за фирмите и регионите и са важен фактор за регионална конкурентоспособност, влияещ върху 

скоростта на промените в регионите и териториалното разпределение на икономическата 

активност.* 

По данни на Европейската обсерватория за информационни технологии EITO, 

развитието на електронните съобщения в световен мащаб за периода 2000-2010г се доминира 

от мобилните гласови услуги и интернет, следвани от мобилния широколентов достъп. 

Фиксираният широколентов достъп се характеризира с нисък темп на растеж, докато 

фиксираните телефонни услуги следват тенденцията на намаляване от предходните години. 

И в България, наложилата се през последните години тенденция на намаление на 

фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на 

показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно намаление, 

подобно на процесите в ЕС. През 2002г общият брой на телефонни постове в област Шумен е 

бил 63497, а 10 години по-късно този брой е наполовина по-малък -30173, при 100% 

цифровизация. 
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При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на 

увеличение, като България вече изпреварва голяма част от държавите-членки на ЕС, но темпът 

на нарастване на мобилната плътност се забавя. 

Всички населените места в община Котел са телефонизирани. Все още Общината 

изостава в интернет комуникациите. Повечето от селата нямат достъп до Интернет услугите. 

Община Котел съдейства активно за осигуряване на условия за навлизане на нови интернет 

доставчици и изграждане на алтернативни мрежи, като предпоставка за развитието на 

икономиката и туризма в региона. 

Всички селища от общината имат автоматична телефонна връзка с общинския център. 

Върху терени - общинска собственост са монтирани няколко мобилни телекомуникационни 

съоръжения за мобилна телефония, с цел подобряване на обхвата и комуникациите - с. 

Соколарци, с. Кипилово, с. Тича.39 

Динамиката в развитието на технологиите в тази сфера е голяма, като за периода от 2011 

г. до днес значително са се променили видът на предлаганите услуги, достъпността и 

функционалността на устройствата. Телевизията е много по-стара и разпространена 

технология, докато компютрите и интернет са по-нови и съответно по-възрастното население 

няма изградени навици да борави с тях.  

Мобилните технологии улесняват проникването на технологиите и достъпността от 

почти всяка точка, за разлика от по-старите фиксирани услуги, изискващи изграждането на 

наземна инфраструктура, което е по-сложно, тежко и енергоемко, а при условията на 

намаляващо население и нерентабилно. 

 

Последни статистически данни за покритието на населението в общината с телевизия, 

достъп до компютър и интернет има от Преброяването на населението от 2011 г. В Таблица  

1.8.5.01. и Фигура 1.8.5.01. са дадени осигуреността на обитаваните жилища с кабелна 

телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до интернет (брой и процент на осигуреност) 

за страната, за областта и за общината.  
 

Таблица  1.8.5.01. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия,  

сателитна антена, компютър и достъп до интернет (брой) 

 Общо В градовете В селата 

 
жилища 

живеещи 

лица 
жилища 

живеещи 

лица 
жилища 

живеещи 

лица 

Общо за страната (3 887 149 жилища) 

Кабелна 

телевизия 

1440516 

(37%) 
3984372 1199431 3257770 254485 726602 

Сателитна 

антена 

636899 

(16%) 
1879707 352168 1043744 284731 835963 

Компютър 
1243006 

(31%) 
3870800 1977969 3263730 165037 607070 

Достъп до 

интернет 

1171849 

(30%) 
3950343 1922887 3108812 148962 541531 

Област Сливен (91 648 жилища) 

Кабелна 

телевизия 

21305 

(23%) 
61017 18523 53811 2782 В 206 

Сателитна 

антена 

26582 

(21%) 
83385 14573 45322 12009 37063 

Компютър 
25224 

(27%) 
81089 21641 67928 35S3 13161 

Достъп до 

интернет 

23138 

(25%) 
74265 20192 63554 2946 10711 
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Община Котел (8 846 жилища) 

Кабелна 

телевизия 

1895 

(21%) 
57В1 1165 3392 727 238 9 

Сателитна 

антена 

2503 

(28%) 
8259 292 913 2211 7346 

Компютър 
1206 

(13%) 
4236 633 2159 573 2127 

Достъп до 

интернет 

1071 

(12%) 
3795 579 1976 492 1819 

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, Сливен 

http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 

  

 

Фигура 1.8.5.01. Дял на осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия,  

сателитна антена, компютър и достъп до интернет (брой и процент) 

в община Котел спрямо страната и област Сливен 

 
Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., том 3, Области, книга 20, 

Сливен http://statlib.nsi.bg:8181/bg/lister.php?iid=DO-010007550 

 

 

 

Пощенски услуги 

„Български пощи” ЕАД е задълженият пощенски оператор съгласно действащия Закон 

за пощенски услуги (ЗПУ) за предоставяне на универсална пощенска услуга на територията на 

цялата страна, предвид което организираната и управлявана пощенска мрежа включва 

покритие на цялата страна чрез: 5 Регионални управления (РУ); 28 Областни пощенски 

станции (ОПС); 2 981 Пощенски станции (ПС) на територията на страната; 62 Пощенски 

агентства и 2 065 Междуселищни пощальони, посредством които се обслужват още 2 564 по-

малки населени места и махали, в които няма пощенска станция.* 

„Български пощи“ ЕАД работи по утвърдена транспортна схема, съгласно която се 

извършва регулярно обслужване на кореспонденцията е точно регламентирани маршрути и 

часове.* 

В рамките на „Български пощи” ЕАД е обособено СП ,,EMS/Bulpost”, което извършва 

куриерска дейност. „Български пощи“ ЕАД доставя куриерски пратки до всяко населено 

място в България, от и за чужбина - над 107 държави по света. В страната разполагаме с 

повече от 300 специализирани офиса в 174 населени места.   

На територията на град Котел „Български пощи“ ЕАД разполага с офис за куриерски 
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услуги с адрес гр. Котел, ул. „Проф. Павлов“№ 30.40 

На територията на Община Котел „Български пощи“ ЕАД разполага с офиси (Пощенски 

станции) в 13 населени места в община Котел, в които се предлага универсална пощенска 

услуга (Таблица  1.8.5.02.).  

 

Таблица  1.8.5.02. Пощенски станции (ПС)                                                                                                           

на територията на община Котел 

№ Наименование пощенска 

станция (ПС) 

Пощенски код  

(ПК) 

Адрес  

на пощенска станция (ПС) 

1.  Котел 8970 гр. Котел, ул.„Проф. Павлов“ № 30 

2.  Тича 8980 с. Тича, Ул. „Г.Димитров“ №22 

3.  Филаретово 8982 с. Филаретово, Площада 

4.  Медвен 8987 с. Медвен, ул. „Захари Стоянов“ № 2 

5.  Жеравна 8988 с. Жеравна, Площада 

6.  Ябланово 8989 с. Ябланово, ул.„Освобождение“№45 

7.  Градец 8990 с. Градец, ул.„Димитър Ганев“ № 35 

8.  Пъдарево 8992 с. Пъдарево, ул.„Г.Димитров“№26 

9.  Нейково 8993 с. Нейково, ул.„Априлско Въстание" №39 

10.  Мокрен 8994 с. Мокрен, ул.„Г.Аврамов" №22 

11.  Стрелци 8995 с. Стрелци, Площада 

12.  Кипилово 8998 с. Кипилово, ул.„В.Левски" № 56 

13.  Боринци 8999 с. Боринци, Площада 

Източник: https://www.bgpost.bg/bg/312 

 

На територията на общината в град Котел има и офиси на частни куриерски фирми 

„Еконт Експрес“ и „Speedy“, като доставки до офис или до адрес се осъществяват по график 

или ежедневно. 

 
 

1.8.6. Пътна и железопътна мрежа (класификация и състояние), големи 

структурни обекти (летища, пристанища, автобусни и железопътни 

гари) 

1.8.6.1. Пътна мрежа (класификация и състояние) 

           

Пътна мрежа 

         Пътната мрежа на територията на община Котел включва всички пътища на територията 

й. Съгласно Закона за пътищата, те се делят на Републикански и местни. Местните пътища са 

общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки 

от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците.  

От определението за пътища в Закона за пътищата се изключват улиците в населените 

места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са 

участъци от републикански или общински пътища; селскостопанските пътища, осигуряващи 

достъп до земеделски земи; горските пътища и частните пътища, неотворени за обществено 

ползване. 

 

 

    

Фиг.1.8.6.1.01. Пътна и жп инфраструктура на област Сливен 

                                                      
40

Писмо изх. № 08-00-139/24.10.2016 г. на „Български пощи” ЕАД 

https://www.bgpost.bg/bg/312


    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 142 от 222 
 

  

 
Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

  

В границите на населените места и селищните образувания, има улична мрежа, която с 

изключение на трасетата на Републиканските пътища, преминаващи през съответните 

населени места и селищни образувания, са общинска собственост. 

В границите на община Котел мрежа включва второкласни и третокласни Републикански 

пътища, които осигуряват връзките й с останалите центрове на развитие в областта и района, 

както и общински пътища, допълващи транспортното обслужване на населените места, 

провеждайки ежедневните комуникации между тях и осигуряващи лесен достъп на 

населението до административния център. 

 

Републиканска пътна мрежа (РПМ) 

В община Котел липсва първокласна пътна мрежа, което ограничава осъществяването на 

междурегионалните връзки и трафика на хора и стоки.  

През територията на област Сливен преминава Общоевропейският транспортен коридор 

(ОЕТК) №8 Бари/Бриндизи - Дурас/Вльора - Тирана - Скопие - София-Пловдив - Стара Загора 

- Сливен - Бургас/Варна, провеждащ транзитните транспортни потоци по трасето на 

автомагистрала (АМ) „Тракия”. 

 

 

 
 

 Основните обслужващи пътища за областта са (Фиг.1.8.6.1.01): 
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 първокласния път 1-6 (граница Македония/ГКПП Гюешево-Кюстендил Перник-София-

Карлово-Казанлък-Сливен-Карнобат-Бургас), като участъкът от Сливен до Бургас има 

европейска категоризация Е 773. Пътят е основната транспортна ос, свързваща  

областния град Сливен със столицата и регионалния център Бургас и Черноморското 

крайбрежие в посока запад-изток. Новопостроената АМ „Тракия” вече поема далечните 

транспортни връзки, което ще разтовари първокласния път и функциите му ще се ограничат 

до по-близките разстояния; 

• първокласният път 1-7 (Силистра - Шумен - Ямбол - Елхово - Лесово/Турция), 

провеждащ международните потоци Румъния – България - Турция и обратно преминава 

съвсем периферно в източната част на област Сливен. Пътят е основната транспортна връзка 

на областта със Северна и Южна България и връзка на община Котел с областния център. 

Обслужването на областта се допълва от: 

• второкласният път 11-66 (Пловдив/Поповица - Чирпан - Стара Загора - Нова Загора - 

Сливен), с Европейска категоризация Е 773 като съставен елемент на ОЕТК №8; 

След пускането в експлоатация на Лот 2 и Лот 3 на АМ „Тракия”, път 11-66 ще се разтовари и 

ще изпълнява по-добре регионалните си функции; 

• второкласният път 11-53 Велико Търново –Елена - Сливен - Ямбол - диагонална връзка 

между Северна и Южна България, свързваща първокласния път 1-5 по трасето на ОЕТК №9 

(Русе - Велико Търново - Стара Загора - Хасково - ГКПП „Маказа”) с първокласния 1-7; 

• второкласния път 11-55 Велико Търново - Гурково - Нова Загора - Полски Градец - 

Свиленград - отдавна утвърденото трасе между Северна и Южна България през прохода 

„Хаинбоаз”; 

• второкласният път 11-48 Омуртаг - Котел - Градец - път 1-7- обслужва община Котел 

като я свързва с първокласния път Е772 (Велико Търново - Шумен) в Северна България и път 

1-7 към областния център. 

След пускането в експлоатация на новите участъци от АМ „Тракия” през 2012г., 

изградеността на пътната мрежа в областта се подобрява значително с наличието вече на 45 км 

автомагистрала. Общата дължина на пътната мрежа нараства до 585 км, като относителният  

дял на АМ е 7,7%, което е един от най-високите показатели на ниво област. Сега вече 

относителния  дял на пътната мрежа с национално значение (22,2%) е категорично по-висок от 

средния за страната, а този на регионалната пътна мрежа се променя на 34,5% за втори клас и 

43,4% за трети клас.* 

В същото време следва своевременно да се отчете и минимизира негативното 

въздействие на проекта върху местната общност и местната инфраструктура. Част от 

вътрешния трафик в градовете Сливен и Нова Загора ще се преориентира в посока към пътните 

връзки с магистралата, което ще доведе до по-голямо натоварване на улици, които нямат 

необходимите технически параметри и не са в добро състояние.  

По досегашното трасе в посока изток-запад остава само локалният трафик, което ще е 

причина за намаляване на икономическата активност в населените места по старото трасе, 

обслужващите крайпътни обекти и нерегламентираните крайпътни пазари.* 

Състоянието на Републиканската пътна мрежа в преобладаващата си част (82%) е добро. 

5% от пътната мрежа е в средно състояние и 13% - в лошо, като проблемът идва от постоянно 

намаляване на средствата за текущ ремонт и поддържане. 

Добре развитата Републиканска пътна мрежа в областта е потенциал за осъществяването 

на трудовите, туристически и икономически връзки между населените места и осигурява 

удобни връзки на общините с областния център. 

Транспортното обслужване в областта се допълва от общинската пътна мрежа, която 

осъществява комуникациите между населените места в рамките на общината. Състоянието на 

общинските пътища често е влошено, нуждаят се от обновление, модернизация и извършване 

на геозащитни мероприятия. При зимни условия пътищата в планинските райони са трудно 

проходими. 
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Таблица 1.8.6.1.01. Дължина и относителен дял на пътната мрежа към 31.12.2011 г. 
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Километри 
Относителен дял от общата 

дължина - % 

България 19 512 458 2 970 4 030 12 054 2,34 15,22 20,65 61,79 

ЮИР 3174 87 597 767 1723 2,74 18,80 24,16 54,30 

Бургас 1169 35 249 261 624 3,00 21,30 22,33 53,37 

Сливен 541 - 85 202 254 - 15,71 37,34 46,95 

Ст. Загора 868 52 167 215 434 6,00 19,24 24,76 50,00 

Ямбол 596 - 96 89 411 - 16,10 14,93 68,97 

Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 

 

Таблица 1.8.6.1.02. Републикански пътища преминаващи  

през територията на община Котел 

Номер на пътя от км до км Дължина (км) 

I -7 216.260 227.200 10.940 

II -48 17.175 62.320 45.145 

III - 484 0.000 24.280 24.280 

III - 488 0.000 5.885 5.885 

III - 706 7.525 20.737 13.212 

III - 7006 7.310 17.611 10.301 

III - 73061 19.445 24.555 5.110 

Общо 114.873 км;   Площ 858.100 кв. км 

  Източник: Писмо изх.№ 08-00-22/25.10.2016 г. на АПИ-Институт по пътища и мостове  

 

Общата гъстота на пътната мрежа в областта (0.345 км/кв.км.) е по-висока от средната за 

страната (0.333 км/кв.км), но това се дължи на високата гъстота в община Сливен (0,391), 

докато в общините Нова Загора и Котел гъстотата на пътната мрежа (0,310) е по-ниска от 

средната за страната и тази в областта. Община Твърдица има гъстота на пътната мрежа 

(0,330), равна на средната за страната.  

По данни от писмо изх.№08-00-113/31.10.2016 г. на АПИ-ОПУ-Сливен общата дължина 

на пътищата от РПМ  в община Котел е 129,111 км. 

 

Общинска пътна мрежа  
Общинската пътна мрежа е добре развита, осигурени са възможности за достъп до всички 

населени места в рамките на общината (с изключение на с. Дъбова). Недостига на инвестиции 

за поддръжка и реконструкция на транспортната инфраструктура, както и различния вид 

собственост на пътищата, е причина за влошаване на качествените й параметри. Рисковата 

експлоатационна годност, амортизираните настилки и маркировки създават проблеми за 

привличане на свежи инвестиции в общината, най-вече в областта на туризма.  

Друг проблем са активните свлачищни процеси, които са заплаха за прекъсване на 

пътните връзки между населените места. Необходимо е да се направи регистър на 

съществуващите свлачища и да се набележат целенасочени мерки за укрепване на пътните 
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участъци. 

Пътищата в планинските райони са все още трудното проходими при зимни условия. 

Пътната мрежа се нуждае от обновление, модернизация и извършване на геозащитни 

мероприятия. 

Гъстотата на пътната мрежа в км./кв.км. площ в община Котел е близка до средната за 

областта: 0.310, при средно за област Сливен - 0.345 и до средната за страната - 0.333 км/кв.км. 

Този показател сочи добрата транспортна достъпност на населените места в общината. 

По данни от Писмо изх.№ 08-00-113/31.10.2016 г. на АПИ-ОПУ Сливен в община 

Котел общински пътища са 15 броя. 

От пътищата от IV-класната пътна мрежа, която е общинска собственост, след Сливен, с 

най-голяма дължина са пътищата на територията на община Котел със 143,1 км, община Нова 

Загора със 127,9 км. По-голямата част от пътищата са с трайна настилка, но тя е износена и 

наличните габарити, укрепителни и защитни съоръжения в повечето случаи не отговарят на 

съвременните изисквания. 

Основен проблем при общинските пътища е, че поради липса на средства не се заделят 

достатъчно финанси за ремонт и поддръжка. Маркировката и знаковото стопанство са 

занемарени и затрудняват движението и ориентацията.* 

За подобряване на пътната инфраструктура последните години община Котел е 

реализирала следните проекти: Основен ремонт на път Котел - м. Чутурка; Основен ремонт на 

път с. Боринци; Основен ремонт на път м. Моллов мост - Нейково; Реконструкция на път 

1У48034 Катунище - Нейково; Изграждане на общински път на границата с Община Сливен - 

Боринци - Стрелци , 111-184/ 11-48 Кипилово/(1У); 

Изграждане на Общински път 11-48 (Котел-Градец) Жеравна-1У-48034 (Моллов мост) и  

Изграждане на вътрешна пътна мрежа в селата: Филаретово, Кипилово, Малко село и Тича. 

 

Улична мрежа 

 

Във всички населените места в общината е проведена процедура по реконструкция и 

модернизация на уличното осветление. 

 

 

1.8.6.2. Железопътна мрежа (класификация и състояние) 
 

Област Сливен се обслужва от две от основните жп линии в страната* (Фиг.1.8.6.2.01): 

• III главна жп линия София - Карлово - Сливен - Зимница - Карнобат - Варна свързва 

Столицата с Черноморието по утвърденото Подбалканско трасе. Линията е единична, 

електрифицирана и преминава през общините Твърдица и Сливен. Обслужващите гари и/или 

спирки са 5 гари и 3 спирки в община Сливен и 3 гари и 2 спирки в община Твърдица. 

• VIII главна линия Пловдив - Стара Загора - Нова Загора – Карнобат -Бургас -това е 

жп линията по трасето на ОЕТК №8, единична и електрифицирана. Линията преминава през 

община Нова Загора в южната част на областта. Община Нова Загора се обслужва от 3 гари 

и 5 спирки, като има и допълнителна жп връзка към I главна жп линия София - Пловдив - 

Свиленград, посредством жп клона Нова Загора-Симеоновград. 

Без да е модернизирана достатъчно (само 5 км удвоени линии и степен на 

електрификация е равна на средната за ЮИР), жп мрежата в областта е добре развита, като 

дава възможност за добри комуникации във всички избрани направления. При подходяща 

организация на транспортните услуги, жп транспортът осигурява условия за повишаване 

конкурентоспособността на регионалната икономика.** 

На територията на община Котел няма изградени железопътни линии. Най-близката жп 

гара до общинския център се намира на разстояние от 50 км в Сливен. 
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Таблица 1.8.6.2.01. Жп мрежа за ЮИР и област Сливен 

Райони/ 

области 

2007г. 2011г. 

Дължина 

на ж.п. 

мрежата 

(км) 

Удвоении 

ж.п. линии 

Електри-

фицирани 

ж.п. инии 

Дължина 

на ж.п. 

мрежата 

(км) 

Удвоении 

ж.п. линии 

Електри-

фицирани 

ж.п. инии 

км км % км % км км % км % 

България 4143 971 23,4 2806 67,7 4 072 977 24,0 2863 70,3 

ЮИР 703 189 26,9 552 78,5 664 175 26,3 556 83,7 

Бургас 184 110 59,8 159 86,4 177 105 59,3 159 89,8 

Сливен 133 5 3,8 107 80,4 129 5 3,9 108 83,7 

Стара 

Загора 
290 39 13,4 234 80,6 262 30 11,4 236 90,1 

Ямбол 96 35 36,4 52 54,2 96 35 36,4 53 55,2 
  Източник: Стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 г. 

 
 

Фиг. 1.8.6.2.01. Разположение на община Котел спрямо жп мрежа в България 

  
Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/BB:Bulgaria_railroads_map_bg.svg 
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1.8.6.3. Големи структурни обекти (летища, пристанища, автобусни и 

жп гари) 
 

На територията на община Котел няма железопътни линии, няма летища и пристанища, 

съответно няма гари или спирки. Има само една автогара. 

 

Летища 
Най-близкото действащо летище до град Котел, от което се извършват редовни 

граждански полети е в град Бургас - на около 120 км и град Варна - на около 180 км. 

 

Автобусни гари 
На територията на град Котел има автобусна гара, а във всички останали населени места 

от общината има единствено автобусни спирки. Автогарата е с работно време от 04:00 ч. до 

21:00 ч. 

 

Вътрешноградски линии                                            
В България, за градове с населението и големината на Котел е рядкост наличието на 

масов обществен транспорт (дори и в много по-големи, областни центрове, такъв липсва или 

е с по-лоши показатели като работно време, обслужвани части от населените места и брой 

линии).  

Наличните системи, не само като състояние на транспортната техника (най-вече 

дизелови автобуси), но и като концепция и цялостна организация не отговарят на 

съвременните стандарти и разбирания за мобилност и достъпност. 

 

Междуградски линии 
В границите на общината се изпълнява следните маршрути (Таблица 1.8.6.3.01.): Котел 

- Жеравна - Котел (обиколен преминаващ и през Нейково, Катунище, Градец, Медвен), Котел 

– Ябланово и Котел - Соколарци (само в делнични дни). Обслужването на тези линии е 

съобразено с трудовите пътувания и такива с цел обучение на учениците, но общината остава 

без междуселищен транспорт в границите си в почивните и неучебните дни (няма данни, има 

ли възможност другите линии до населени места границите на общината, пътуващи и през 

почивните дни, да се ползват единствено между населените места в община Котел). 

До селата в западната част на община Котел: Стрелци, Кипилово, Дъбово и Боринци няма 

осигурен междуградски транспорт. 

Въпреки че основната натовареност е в делнични/учебни дни, липсата на курсове до с. 

Соколарци в почивните дни силно ограничава и изолира населението в общината, а 

необходимостта от пътувания съществува - с цел пазаруване или ползване на услуги, които не 

се предлагат в по-малките населени места, осъществяване на седмичен отдих, срещи и други. 

Липсата на обществен транспорт принуждава населението да притежава личен автомобил или 

да търси алтернативни/комбинирани начини за придвижване.  

В още по-голяма степен са ограничени възможностите за придвижване на по-голямата 

част от учениците, които са във възраст, в която нямат право да управляват моторни превозни 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.8.6.3.01. Автобусни линии от автогара Котел  
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с маршрути в границите на общината 

Линия Превозвач Тръгва Сектор Пристига 
Цена в 

лева 
Пътува в дните 

Котел - Жеравна 

- Котел 
(през Нейково, 

Катунище,  

Градец, Медвен) 

обиколен  

„Дорис“ 

„Дорис“ 

7:30 

11:30 

1 

1 

7:45 

11:45 

2 

2 

пн, вт, ср, чт, пт, сб; 

пн, вт, ср, чт, пт 

Котел - Ябланово 

„Тимотей“ 

„Деде“ 

„Тимотей“ 

„Деде“ 

„Тимотей“ 

10:30 

11:00 

11:30 

18:40 

20:30 

2 

2 

2 

2 

2 

11:10 

11:40 

12:10 

19:20 

21:10 

3 

3 

3 

3 

3 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд 

Котел - 

Соколарци 
„Деде“ 12:30 2 13:10 3 пн, вт, ср, чт, пт 

Източник: https://kotel.bg/avtogara/ 

  

Извън границите на община Котел от и за автогара Котел се изпълняват следните 

маршрути (Таблица 1.8.6.3.02.): 

 Котел - Сливен (през Градец, Мокрен, Пъдарево); 

 Котел - Сливен (през Ичера); 

 Котел - София (през Сливен, Нова Загора, Стара Загора, Чирпан); 

 Котел - Бургас (през Сунгурларе, Карнобат, Айтос); 

 Котел - Шумен (през Омуртаг, Търговище); 

 Котел - Пловдив (през Сливен, Ноза Загора,Стара Загора, Чирпан); 

 Котел – Омуртаг. 

 

Таблица 1.8.6.3.02. Автобусни линии от автогара Котел  

с маршрути извън границите на общината 

Линия Превозвач Тръгва Сектор Пристига 
Цена в 

лева 
Пътува в дните 

Котел – Сливен 
(през Градец, 

Мокрен, 

Пъдарево) 

„Хриси” 

„Тимотей” 

„Деде” 

„Тимотей” 

„Хриси 2” 

„Тимотей” 

„Дорис” 

6:45 

8:45 

9:30 

10:00 

11:00 

13:00 

18:00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8:10 

10:10 

10:45 

11:15 

12:15 

14:15 

19:15 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт 

Котел - Сливен 
(през Ичера) 

„Сити Груп” 

„Сити Груп” 

8:30 

15:30 

1 

1 

10:20 

17:30 

5.50 

5.50 

пн, вт, ср, чт, пт, сб; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд 

Котел - София 
(през Сливен, 

Нова Загора,  

Стара Загора, 

Чирпан) 

„Дорис” 

„Дорис” 
4:30 

14:00 

1 

1 

10:30 

20:00 

20.80 

20.80 

пн, вт, ср, чт, пт; 

пн, вт, ср, чт, пт 

Котел - Бургас 
(през Сунгурларе, 

Карнобат, Айтос) 

„Омуртаг 

транс” 

„Вас Гер” 

„Изолда” 

8:00 

11:00 

14:45 

2 

2 

2 

10:30 

13:30 

17:15 

 

12 

12 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд 

Котел - Шумен 
(през Омуртаг, 

Търговище) 

„Дорис“ 

„Шумен – 

Пътнически 

Превози” 

7:30 

19:30 

2 

2 

10:00 

21:40 

8 

11 

пн, вт, ср, чт, пт, нд; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд 

Котел - Пловдив 
(през Сливен, 

Ноза Загора,  

„Кавказ“ 

„Шумен – 

7:50 

8:03 

15:30 

1 

1 

1 

12:00 

12:30 

19:30 

22 

13 

22 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд 

https://kotel.bg/avtogara/
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Таблица 1.8.6.3.02. Автобусни линии от автогара Котел  

с маршрути извън границите на общината 

Линия Превозвач Тръгва Сектор Пристига 
Цена в 

лева 
Пътува в дните 

Стара Загора, 

Чирпан) 

Пътнически 

Превози” 

„Кавказ“ 

 

Котел - Омуртаг „Кавказ“ 

„Кавказ“ 

 

11:35 

18:36 

2 

2 

12:20 

19:20 

4 

4 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд; 

пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд 

Линиите Котел – Русе, Котел-Ямбол и Котел-Разград не пътуват 

Източник: https://kotel.bg/avtogara/ 

 

 

През автогара Котел преминават 18 маршрута на междуградски автобуси от и за населени 

места извън границите на общината (Таблица 1.8.6.3.03.). 

  

Фиг. 1.8.6.3.01. Автобусна гара в град Котел 

  
Източник: https://photos.wikimapia.org/p/00/06/78/13/80_big.jpg 

  

  

Таблица 1.8.6.3.03. Междуградските автобуси преминаващи през автогара Котел 

Бургас - Омуртаг 

Бургас - Русе 

Омуртаг - Бургас 

Омуртаг - Пловдив 

Омуртаг - Сливен 

Пловдив - Омуртаг 

Пловдив - Разград 

Пловдив - Шумен 

Разград - Пловдив 

Русе - Бургас 

Русе - Ямбол 

Сливен - Омуртаг 

Сливен - Шумен  

Шумен - Пловдив 

Шумен - Сливен 

Шумен - Ямбол 

Ямбол - Русе 

Ямбол - Шумен 

Източник: https://avtogari.info/busStationSearch.php?busStation 

 

 

 

 

 

 

 

https://kotel.bg/avtogara/
https://photos.wikimapia.org/p/00/06/78/13/80_big.jpg
https://avtogari.info/busStationSearch.php?busStation
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Железопътни гари 

 

Най-близката железопътна гара е разположена в град Сливен (на 50 км. от град Котел).  

 

1.8.7. Радио и телевизионно покритие на територията, покритие с други 

комуникационни системи 
 

Радио покритие 

Програмите на Националното радио се приемат в цялата община. Поддържа се 

изградената общинска радиомрежа.  В таблица 1.8.7.01. са дадени радиостанциите, които 

излъчват на територията на община Котел.  

 

Таблица 1.8.7.01. Радиостанции в община Котел (област Сливен) 

№ УКВ, 

MHz 
Радиостанция 

Предавател,  

мощност 

1.    87.60 БНР Радио Шумен  Шумен, РРТС Венец, 10 kW,  

2.    87.80 БНР програма Хоризонт  Сливен, РРТС Карандила, 1 kW,  

3.    88.20 БНР програма Хоризонт  Соколарци, ТВРС Соколарци, 300 W,  

4.    90.10 
БНР програма Хоризонт  

BNR Bulgaristan Radyosu 
Шумен, РРТС Венец, 1 kW,  

5.    90.40 Радио Веселина  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 100 W,  

6.    91.40 Дарик Радио (Варна)  Шумен, РРС Шумен, 1 kW,  

7.    91.90 БНР Бургас  Ямбол, РРС Бакаджик, 1 kW,  

8.    92.80 БНР програма Хоризонт  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 1 kW,  

9.    93.40 БНР Радио Шумен  Шумен, РРС Шумен, 1 kW,  

10.    94.00 БНР Радио Шумен  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 500 W,  

11.    94.50 БНР програма Хоризонт  Шумен, РРС Шумен, 250 W,  

12.    95.00 БНР програма Хоризонт  
Карнобат, ТВРС Карнобат-Кралимаркова стъпка, 250 

W,  

13.    95.40 БНР програма Христо Ботев  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 500 W,  

14.    96.50 Дарик Радио (Варна)  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 272 W,  

15.    97.20 БНР Радио Стара Загора  Сливен, РРТС Карандила, 1 kW,  

16.    98.70 БНР програма Христо Ботев  Сливен, РРТС Карандила, 1 kW,  

17.  100.10 Bulgaria On Air  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 100 W,  

18.  100.30 БНР програма Христо Ботев  ТВРС Котел, 100 W,  

19.  100.40 БНР програма Христо Ботев  Шумен, РРТС Венец, 1 kW,  

20.  101.20 Дарик Радио (Югоизток)  Сливен, РРТС Карандила, 1 kW,  

21.  102.00 БНР програма Хоризонт  Шумен, РРТС Венец, 10 kW,  

22.  103.20 БНР програма Христо Ботев  
Карнобат, ТВРС Карнобат - Кралимаркова стъпка, 

250W,  

23.  103.70 БНР програма Хоризонт  ТВРС Котел, 100 W,  

24.  107.40 Радио Фокус  Търговище, РРС Търговище-1 - Коджакуз, 107 W,  

 Кабелно радио Мрежа 

   Общинско радио Котел  Общински радиотранслационен възел 

Източник: http://www.predavatel.com/bg/5/kotel 

 

 

 

 

 

http://www.predavatel.com/bg/6/shumen_radio_shumen_bnr.htm
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen.htm#venets
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/sliven.htm#kara
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/sokolartsi.htm#tvrs
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_bulgaria-turkce.htm
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen.htm#venets
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http://www.predavatel.com/bg/radio/darik.htm
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/5/burgas_radio_burgas_bnr.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/yambol.htm#bakadjik
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
http://www.predavatel.com/bg/7/targovishte.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen_radio_shumen_bnr.htm
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen_radio_shumen_bnr.htm
http://www.predavatel.com/bg/7/targovishte.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/karnobat.htm#rrts
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_hristo-botev.htm
http://www.predavatel.com/bg/7/targovishte.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/radio/darik.htm
http://www.predavatel.com/bg/7/targovishte.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/4/stara-zagora_radio_stara-zagora_bnr.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/sliven.htm#kara
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_hristo-botev.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/sliven.htm#kara
http://www.predavatel.com/bg/radio/bulgariaonair.htm
http://www.predavatel.com/bg/7/targovishte.htm#rrs1
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_hristo-botev.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/kotel#rrs
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_hristo-botev.htm
http://www.predavatel.com/bg/6/shumen.htm#venets
http://www.predavatel.com/bg/radio/darik.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/sliven.htm#kara
http://www.predavatel.com/bg/radio/bnr_horizont.htm
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http://www.predavatel.com/bg/radio/focus.htm
http://www.predavatel.com/bg/7/targovishte.htm#rrs1
http://www.kotel.bg/
http://www.predavatel.com/bg/5/kotel
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Телевизионно покритие 

 

В общината има и кабелни ТВ мрежи с непрекъснато разширяващ се обхват. Обхватът на 

Националната телевизия е 100%.В таблица 1.8.7.02. са дадени телевизиите, които излъчват на 

територията на община Котел. С допълнителна антена в Котел могат да се приемат още ТВ-

радио станции, излъчващи от Сливен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Шумен и други.* 

Предаватели и ретранслатори в област Сливен: Бяла, Градец, Котел, Нова Загора, Сливен, 

Соколарци, Твърдица, Тича ТВРС Котел. 

 

Таблица 1.8.7.02. Телевизии в община Котел (област Сливен) 

ТВ 

канал 

Телевизионна 

програма 

Предавател, мощност, 

(детайли) 

 40 
bTV; Нова телевизия; БНТ1;  

БНТ2; БНТ3; Bulgaria On Air  
ТВРС Котел, 100 W 

  

Кабелна телевизия - местна програма Мрежа 

    Кабелен оператор Мер-2005 

Източник: http://www.predavatel.com/bg/5/kotel 

 

Телевизионна ретранслаторна станция на БТК-НУРТС (SHU-3570) в местност Изворите 

(Хропика) над Котел. През 2013 г. са изключени аналоговите телевизионни ретранслатори в 

станцията: БНТ1 (9 канал/30 W), bTV (29 канал/10 W), Нова телевизия (35 канал/10 W), TV7 

(51 канал/5 W) и са включени нови цифрови телевизионни предаватели, излъчващи в 

честотна зона „Шумен“ (MUX1 28 канал, MUX2 40 канал, MUX3 51 канал). 

          Други предавателни станции са: Радио- и телевизионни ретранслатори в общ. Котел: 

Градец, Соколарци, Тича и стари аналогови телевизионни ретранслатори в общ. Котел: 

Кипилово, Медвен, Нейково. 

 История на телевизиите в Котел: 

 БТ Първа програма / БНТ Канал 1 / БНТ1 - Котел 9 канал (до 2013 г.) 

 БТ Втора програма / БНТ Ефир 2 - Котел 29 канал (до 2000 г.) 

 bTV - Котел 29 канал (2000-2013 г.) 

 Нова телевизия - Котел 35 канал (2003-2013 г.) 

 PRO.BG - Котел 40 канал (2010 г.) 

 TV7 - Котел 51 канал (2010-2013 г.)41 

БТК ЕАД предоставя телевизионна услуга по технология Direct to The Home TV(DTH 

TV) на територията на цялата община Котел.42 

 

Телефонно покритие 

Телекомуникациите в страната ни водят началото си още от периода след 

Освобождението на България. През 1879 г. е създадено първото дружество за организиране и 

улесняване на комуникациите - Плевенската пощенска, телеграфна, телефонна и радио 

станция, което е и първообразът на съвременния модерен оператор. 

 За своята дългогодишното история БТК минава през различни етапи на съществуване - 

от дълъг период на държавна структура до приватизационната процедура през 2004 г., за да 

бъде днес стабилен и отговорен телекомуникационен оператор, предлагащ повече от 4,8 

милиона услуги. 

През май 2005 г. БТК придобива лиценз за трети GSM оператор. Лицензът е за 

изграждане на мобилни далекосъобщителни системи от трето поколение. Така "БТК Мобайл" 

е основана и започва да предлага мобилни услуги под марката vivatel през месец ноември 

2005 г. 
                                                      
41

 42

Писмо изх.№ 08-00-2500/26.10.2016 г.  на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

http://www.predavatel.com/bg/tv/btv.htm
http://www.predavatel.com/bg/tv/ntv.htm
http://www.predavatel.com/bg/tv/bnt1.htm
http://www.predavatel.com/bg/tv/bnt2.htm
http://www.predavatel.com/bg/tv/bnt3.htm
http://www.predavatel.com/bg/tv/bulgariaonair.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/kotel#rrs
http://www.predavatel.com/bg/5/kotel
http://www.predavatel.com/bg/5/gradets.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/sokolartsi.htm
http://www.predavatel.com/bg/5/ticha.htm
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През януари 2009 г. БТК АД и VIVATEL, които обслужват съответно стационарните и 

мобилните телефони, се обединяват. През юли същата година се ражда и новата търговска 

марка VIVACOM, която и до днес е синоним за качество и професионализъм в 

телекомуникационните услуги.43 

 

Фиксирани телефонни мрежи  
На територията на общината действа цифрова автоматична телефонна централа. 

БТК ЕАД предлага фиксирани телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на 

територията на цялата община Котел. 

С навлизането на мобилните мрежи и тяхната по-голяма достъпност, фиксираните мрежи 

губят своята популярност, но предимството им е покритието на части от населените места, 

където сигналът от мобилните мрежи е лош или изцяло липсва. Алтернативни фиксирани 

телефонни услуги се предоставят от кабелните оператори и останалите мобилни оператори, но 

няма налични актуални данни за покритието и разпространението им на територията на 

община Котел. 

 

Мобилни телефонни мрежи 

 

На територията на община Котел има покритие от мрежите на трите основни оператора 

в България, притежаващи физически мрежи за мобилни телефонни услуги – Виваком 

(търговско име на „БТК“ ЕАД), Теленор и А1. 

GSM покритие - БТК ЕАД предоставя 100 % покритие по население за община Котел и 

LTE покритие - БТК ЕАД предоставя 30 % покритие по население за община Котел.44 

 

Таблица 1.8.7.03. Базови станции „Теленор България“ ЕАД  

на територията на община Котел 

№ Теленор код GSP дължина GPS ширина Адрес 

1 5091 42.7591 26.55056 ТВРС Градец (Стидово) 

2 5092 43.00345 26.50483 
Имот 000085 в местността Кьоклюк,                       

с. Соколарци, община Котел 

3 5129 42.96103 26.45141 Парцел Но 000478, в землището на Тича 

4 5143 42.88736 26.23222 
Имот 000617, в землището на Кипилово, Сливен 

община, Котел област 

5 5190 42.69758 26.66781 
в землището на с. Мокрен, частен имот,  

чертеж № 92 

6 5472 42.8973 26.42241 Котел, Държавен Горски имот 044004, отдел 94/1 

Източник: Писмо № MSD41755/28.10.2016 г. на „Теленор България“ ЕАД 

 

 

Интернет 

 

Интернет достъпът на територията на община Котел се осъществява чрез кабелни и 

мобилни мрежи. Тенденцията е за нарастване на броя на домакинствата с достъп до интернет 

връзка, особено с развитието най-вече на мобилните технологии, тяхната по-голяма 

достъпност и ниска себестойност. Изграждането на фиксирана кабелна инфраструктура е по-

сложно и трудоемко, а инвестициите са обвързани с наличния брой абонати, желаещи да 

получават услуги. 

БТК ЕАД предоставя мобилен достъп до интернет, чрез UMTS технология със 100 % 

покритие по население за община Котел. На територията на гр. Котел, с Мокрен и с. Пъдарево, 

БТК ЕАД предоставя достъп до фиксиран високоскоростен интернет по ADSL технология. 

                                                      
43 https://www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas/za-kompanijata/koi-sme-nie/obshta-informacija 
44 Писмо изх.№ 08-00-2500/26.10.2016 г.  на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

 

https://www.vivacom.bg/bg/residential/za-nas/za-kompanijata/koi-sme-nie/obshta-informacija


    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 153 от 222 
 

 

Фигура 1.8.7.01. Схеми на покритието на територията на община Котел с мобилни 

мрежи от Виваком към 01.08.2019 г. 
2G покритие 3G покритие 4G покритие 

                 

 Много добро покритие    Задоволително покритие   

 Добро покритие  Липса на покритие 

Източник:  https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/pokritie/interaktivna-karta 

 

*Писмо изх.№ 08-00-2500/26.10.2016 г.  на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 
 

1.8.8. Пречистване на отпадъчните води 
 

Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) 

представляват органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на 

отпадъчните води след утаяването на остатъчните вещества. 

Съгласно европейското законодателство, утайките от ГПСОВ представляват неопасни 

отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за околната среда и 

човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те могат да бъдат от полза 

за околната среда. Съществуват редица възможности за оползотворяване и обезвреждане на 

утайките от ГПСОВ. Някои от тях са дългогодишни добри практики например, 

оползотворяването им като почвен подобрител върху земеделски земи и при рекултивация на 

нарушени терени. Друг по-съвременен подход за тяхното оползотворяване е използването им 

като гориво за производство на енергия. 

Въз основа на направените анализи и изводи прилагането на националния стратегически 

план за управление на утайките (НСПУУ) от ГПСОВ в България за периода 2014-2020 г. трябва 

да осигури следните национални цели: 

Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани утайки 

от ГПСОВ до 2020 г.: 

55% до края на 2016 г. 

60% до края на 2018 г. 

65% до края на 2020 г.* 

Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ до 

2020: 

10% до края на 2016 г. 

20% до края на 2018 г. 

35% до края на 2020 г. 

Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г. 

На територията на Община Котел няма действащи пречиствателни станции за отпадъчни 

води. 

Предвижданията на Общината са до 2020 г. да бъдат изградени ПСОВ гр. Котел и по-

големите съставни села. 

https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/pokritie/interaktivna-karta
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Операторите на бъдещите ПСОВ трябва да изберат начини за оползотворяване на 

утайките, с цел да се създадат предпоставки за намаляване на евентуалните рискове за 

околната среда и поетапно постигане на целите заложени в Националния стратегически план 

за управление на утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води на 

територията на Р. България за периода 2014-2020 г.45 

Въз основа на прогнозите за увеличение на генерираните утайки и стремеж за постигане 

на количествените цели на европейско/национално ниво в оползотворяването на утайките, 

могат да се проучат възможностите за кандидатстване за финансиране от ОПОС 2014-2020г. с 

оглед решаване на въпросите с генерираните утайки. 

За изпълнение на целите по оползотворяване на утайките, заложени в НСПУУ, от 

изключителна важност е информираността на персонала, относно най - добрите налични 

техники на европейско и национално ниво, свързани с управлението на утайките. В тази връзка 

добро решение е изготвяне на програми за обучение, с цел надграждане на знания, свързани с 

нови технологии и мерки по третиране и оползотворяване на утайките, и идентифициране на 

възможности за финансиране. 

 

Проблеми от точкови източници на замърсяване и качествена характеристика на 

повърхностните води 

 В хидроложко отношение районът на община Котел се отнася изцяло към водосбора на 

р. Луда Камчия- р. Луда Камчия - устие 

При средно влажна година: 

 Наличие на 20,2 (мл.м3 /год.) излишък в оттока и възможност за акумулиране на 

допълнителни водни маси в големите държавни язовири (Камчия и Цонево); 

 Делът на потреблението в отделните сектори и за Екологични цели е: 

 Ек.ц. - 31,5 (мл.м3/г).; ПБН-161,6 (мл.м3/г); Нап. - 7,5 (мл.м3/г); Пр. - 68,4(мл.м3/г); 

 Възможност за поемане на 10 % ръст в потреблението на вс. сектори; 

 Възможност за поддържане на 10-20 % от V пол. в двата големи държавни язовира, като 

свободен обем за поемане на висока вълна. 

При много суха година: 

 Наличие на недостиг от около 150 (мл.м3/год.), който може да се покрие от акумулирания 

полезен обем в големите държавни язовири Камчия и Цонево от предходни години; □ 

Възможност за поемане на 10 % ръст в потреблението за ПБН (приблизително16 

мл.мЗ/год.) и запазване на потреблението за напояване без ръст, в резултат на акумулиран 

от предходни години V пол. В големите държавни язовири; 

 Необходимост от ограничаване на потреблението за промишлеността с цел обезпечаване 

на приоритетните потребления при евентуална повторна много суха година. 

При повторна много суха година: 

 Необходимост от ограничаване на потреблението във всички сектори на народното 

стопанство.46 

За поречието на р. Луда Камчия и притоци точковите източници на замърсяване са:  

 Канализационна мрежа на с. Жеравна, Община Котел - селищна канализа-ционна система 

без изградена ПСОВ. Заустването на непречистените отпадъчни води се осъществява в 

дере „Селският дол”, поречие на река Луда Камчия и II категория воден обект.* 

 За р. Котленска точковите източници на замърсяване са: 

 Канализационна мрежа гр. Котел - брой на реалните жители около 6000.      

Канализационната мрежа на града е от смесен тип, непречистените отпадъчни води се заустват 

посредством десет колектора. Колектори №1 - 6 заустват в р. Котленска - II категория воден 

обект. Колектори №7 - 10 заустват в р. Сухойка - II категория воден обект.  

       Дифузните източници на замърсяване на водите са: 

                                                      
45 Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015-2020 г. 
46

Пак там 
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 гори, неполивни ниви, пасища, други земеделски земи; 

 с битов характер - от населени места под 2 000 е.ж. без канализационна мрежа и ПСОВ; 

 

        Подземни води 

 Територията на община Котел е разположена върху две подземни водни тела: 

 BG2G0000Pg028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла 

 с колектор от флиш-конгломерати, пясъчници, варовици, мергели; 

 BG2G0000K2033 - Карстови води в горна креда, плюс юра-триас 

 

        Котелски карстов басейн с колектор от теригенно-карбонатни отложения. 

       Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се 

изразява в различен тип замърсявания от точкови и дифузионни източници. Проблеми от 

точкови източници на замърсяване - като такива се разглеждат нерегламентирани (селски) 

сметища, общински сметища, складове за пестициди, течове от замърсени площадки, депа на 

производствени и опасни отпадъци, местоположения на стари замърсители, стари сметища, 

затворени индустриални терени, Б-Б кубове за събиране, депониране, дезактивиране и 

безопасно съхраняване на наличните в страната количества забранени, залежали и негодни за 

употреба пестициди. За определяне на риска, на всеки точков източник е съпоставена общо 

потенциално натоварена повърхнина от подземното водно тяло в размер равен на радиус на 

въздействие от около 1 km. Приема се, че съществува риск за достигане на целите, когато 

сумата от действащите повърхнини надвишава 30 % от разкритата повърхнина на съответното 

водно тяло. При замърсявания от точкови източници в подземните води се повишава 

съдържанието на биогенни вещества. Въз основа на така посочената методология и 

направената оценка „не в риск” от точкови източници на замърсяване са и двете подземни 

водни тела.* 

Проблеми от дифузни източници на замърсяване - дифузните източници на замърсяване 

са земеползването (орна земя и трайни насаждения), селища без изградена канализационна 

система, урбанизирани територии. Значимите проблеми от този вид въздействие върху 

подземните води са увеличаване съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и 

манган. Съдържанието на нитрати е водещ параметър за дифузионните внасяния при 

подземните води. Когато делът на орната земя и урбанизираните територии надвиши 75 % от 

разкритата повърхнина на ПВТ, тялото е „в риск”. Химично състояние на подземните води. 

 

1.8.9. Сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци 
 

Отпадъци 

 

Към ПУО на Община Котел е разработена и общинска подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци - ППОО в съответствие с НПУО 2014-2020 г. 

През 2009 г. на основание Заповед на Директора на РИОСВ - Бургас № РД - 69/ 06.07.2009 

г.е прекратило дейността си сметището на общината в имот № 000520 по КВС, местност 

„Талим Таш“, землище на с. Тича. Депото е запръстено. Предстои неговата рекултивация На 

територията на общината няма изградена система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. Общинската администрация нееднократно е правила постъпки пред организациите 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки, но е получавала отказ. В настоящия момент 

„Екопак България" АД с писмо е заявило, че при евентуално бъдещо разширение на системата 

за разделно събиране в региона ще направи необходимите инвестиционни планове за 

изграждането и на територията на Община Котел.* 

Екологосъобразното управление на опасните отпадъци от лечебните заведения е в 

съответствие с нормативните изисквания. Тези отпадъци се събират разделно, съхраняват се 

при подходящи условия и се предават за обезвреждане в съответните съоръжения и 
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инсталации. На територията на общината препаратите за растителна защита с изтекъл срок на 

годност са събрани в Б- Б-кубове, разположени в землището а с. Филаретово.* 

Община Котел е сключила договор с „Българска рециклираща компания,, АД за 

организиране на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства и повторна употреба, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от МПС. 

 

Количество и състав на генерираните отпадъци 

 

В анализа на отпадъците на територията на община Котел са изследвани основните 

тенденции и данни по отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците, като 

са направени констатации във връзка с поставените цели в националното законодателство по 

управление на отпадъците. На основата на анализите са направени следните изводи и 

препоръки:  

 

Битови отпадъци 

 

Основни източници на битови отпадъци в Община Котел са домакинствата, по-малка 

част около 20 % се генерират от търговски, административни и производствени обекти.  

Община Котел е с по-ниски стойности по  показателя „норма на натрупване на битови 

отпадъци“ спрямо средното за страната и близки до общината региони. Годишното количество 

на образуваните отпадъци на жител в Община Котел е 113,2.  

Анализът на състоянието показва, че за изпълнение на нормативните цели за подготовка 

за рециклиране на отпадъчните материали хартия, пластмаси, стъкло и метал, биоразградими 

отпадъци, Община Котел трябва да осигури инфраструктура за следните годишни количества 

дадени в Таблица 1.8.9.01. 
 

Таблица 1.8.9.01. Количествени индикатори  за постигане на нормативните цели към 2020 г. 

 Количество т/г 

Общо образувани битови отпадъци към 2020 г. 3338,0 

Общо съдържащи се рециклируеми компоненти, в т.ч.: 937,9 

□ Хартия и картон 122,5 

□ Пластмаса 550,4 

□ Стъкло 180,6 

□ Метал 84,4 

Постигане на целите за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране: най - малко 50% от общото им тегло 
468,95 

Съдържащи се биоразградими компоненти: 663,5 

• Зелени и градински отпадъци 397,4 

• Хранителни 266,1 

Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване  

на биоотпадъците - 50% от количеството образувани през 2014 г. 
204,0 

Изпълнение на национална цел за ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци до 35% от общото им количество през 1995 г. 

  Допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране 109 кг/ж/год. 

 Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015-2020 г. 
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Отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР)47 

 

Образуваните строителни отпадъци (СО) на територията на Община Котел са предимно 

от юридически лица, в т. ч. и строителни ремонтни дейности, възложени от общината. Малка 

част от тях са формирани от физически лица, вследствие на ремонтни дейности.    

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) определя като задължение на общините да 

отговарят единствено за организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

ОСР от ремонтни дейности, образувани от домакинствата на територията на съответната 

община. Общините имат ангажименти по отношение на СО и в случаите, когато общината е 

Възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, вкл. 

принудително премахване на строежи.  

На територията на Община Котел няма изградено специализирано депо за СО, както и 

инсталация за оползотворяването им.  

Съгласно Комплексно разрешително № 302-Н0-И0-А0/2008 г. на територията на 

регионалното депо Омуртаг е разрешено да се приемат СО в общо количество 3420 т/г. с цел 

тяхното оползотворяване за изграждане на газовите кладенци, покриващите слоеве, 

временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при 

рекултивацията на РДНО.  
 

Таблица 1.8.9.02. Изискванията за влагане на рециклирани строителни материали 

Вид строителна дейност 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Строителство на сгради, финансирани с 

публични средства 
1% 1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 2% 

Строителство на пътища с публични 

средства 
5,0% 5,0% 8,0% 8,0% 8,0% 10,0% 10,0% 

Рехабилитация, основен ремонт и 

реконструкция на пътища, финансирани с 

публични средства 

2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Строителство, реконструкция и основен 

ремонт на други строежи от техническата 

инфраструктура, финансирани с 

публични средства 

3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

Оползотворяване на СО в обратни насипи 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 11,0% 11,0% 12,0% 

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015-2020 г. 

 

Утайки от ГПСОВ 

 

На територията на Община Котел няма изградени ПСОВ. До 2020 г. в Общината ще се 

изградят ПСОВ в гр. Котел и в по-големите съставни села. В Община Котел има възможност 

да се прилагат варианти за оползотворяване в земеделието на утайките от ПСОВ и за 

рекултивация на нарушени терени. 

Община Котел е партньор на Общини Омуртаг и Върбица за изграждането на регионална 

система за управление на отпадъците, включваща „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Омуртаг, Котел и Върбица“. В депото от 2013 г. съгласно споразумение между трите 

общини и Община Антоново се депонират битовите отпадъци и от община Антоново. 

Регионалното депо е изградено на около 3-4 км южно от гр. Омуртаг в местността „Балабан“, 

ПИ № 000406 и е собственост на Община Омуртаг. РДНО включва 3 клетки, като в момента е 

изградена само първа клетка. На РДНО няма изградени инсталации и съоръжения за 

предварително третиране на отпадъците - сепариране, третиране на биоразградимите 

отпадъци, строителните отпадъци. 

На територията на Община Котел функционира добре организирана система за 
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сметосъбиране, чрез разполагане на контейнери и кофи, която на практика покрива всички 

населени места. Има необходимост от поставяне на допълнителни съдове и подмяна на 

амортизираните. 

Община Котел е организирала разделното събиране на 5 от 6-те вида масово 

разпространени отпадъци - НУБА, ИУГ, ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти на територията си чрез сътрудничество с организации по оползотворяване. 

Все още не е организирано разделното събиране на отпадъци от опаковки. Общината е 

предприела мерки със собствени средства да организира системата, но все още това не е 

осъществено. Не е въведена и система за разделно събиране на битови отпадъци от хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метал.48 

Необходимо е да бъде осигурена инфраструктура за разделно събиране на растителни и 

биоразградими отпадъци при източника на образуване, в т. ч. домакинства, търговски и 

административни обекти и заведенията за обществено хранене - специализирани автомобили 

за събирането и извозването им, контейнери за събиране и съхранение, площадки и др. 

Въпреки предприетите мерки е необходимо системите за горепосочените отпадъци да 

бъдат внедрени - чрез собствени средства или сключване на договори с други лица 

притежаващи необходимите разрешения за дейности с отпадъци. 

Във връзка с кандидатстване по реда на ПМС 209/20.08.2009 г. за рекултивация на 

общински депа е изготвен проект „Изграждане инфраструктура за третиране на отпадъците в 

община Котел“, обект „Закриване на старо депо за ТБО Котел“. Проектът е съгласуван със 

съответните институции. Изготвена е Оценка на съответствието на  

инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите. Подадено е заявление от 

Община Котел за отпускане на финансова помощ, вх. № 08-00- 3065/ 30.06.2010 г. в МОСВ и 

вх. № 08-00-3623802.08.2010 г. в МОСВ. Имотът се намира в землището на с. Тича и е 

собственост на МЗХ-ИАГ. Проведена е процедура по промяна на предназначението му по реда 

на ЗГ. Изготвен е ПУП-ПР и ПЗ за имот с № 000714 в землището на с. Тича с цел промяна 

предназначението му от „Залесена територия“ в имот със специфично предназначение-„За 

комунално обслужване“ (сметище)“. Промяната е съгласувана от Общински съвет Котел на 

28.05.2014 г.  

Към настоящия момент Проектът не е финансиран. Получено е писмо Изх. № 0400П- 

110085/18.08.2016 г. от ПУДООС, с което се отказва финансиране на проекта, поради това че 

не попада в обхвата на приетите приоритети. Община Котел продължава да търси възможности 

за финансиране рекултивацията на Депо за ТБО Котел. 

Към момента в Общината липсват други замърсявания, за които да не са взети мерки по 

възстановяване на терените. Ежегодно общинската администрация извършва проверки за 

наличието на изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за 

образувани нови такива с цел недопускане увреждането и замърсяването на околната среда от 

стари, замърсени в миналото площадки. Предприемат се своевременни мерки за почистване на 

замърсяванията, както и за недопускането им.  

На територията на Община Котел са въведени системи за разделно събиране на МРО - 

НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, но 

наблюденията са, че не са достатъчно ефективни. Относно въвеждането на система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки от страна на общинската администрация са изпратени писма 

до всички Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи 

Разрешение, но са получени отговори с отказ. В тази връзка Община Котел е предприела мерки 

по самостоятелно изграждане на системата, но все още тя не е изградена. 
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Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

 

Във връзка с въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

Община Котел е отправила писмени покани към организациите по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки. Получени са отговори с отказ. В тази връзка Община Котел предприема 

мерки по самостоятелно изграждане на системата. В бюджета на Община Котел за 2014 г. са 

планирани средства за закупуване на цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и разделно събиране на битови отпадъци. Проведени са процедури съгласно Закона 

за обществените поръчки за доставка на съдове. Сключен е договор за изработка и доставка на 

съдове тип „Бобър“ за разделно събиране в син, зелен и жълт цвят. Проблем остава намирането 

на фирма, която да обслужва контейнерите. Изпратени са покани към 10 фирми, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗО, но до настоящия момент няма получен отговор за сключване на 

договор. Няма яснота и до коя сепарираща инсталация ще се извозват разделно събраните 

отпадъци. Броят на контейнерите е определен съгласно изискванията на законодателството, 

съобразно броят на жителите в гр. Котел. До настоящия момент Община Котел няма въведени 

системи за разделно събиране на опаковки и разделно събиране на битови отпадъци - метали, 

стъкло, хартия и пластмаса. 
 

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 

ИУЕЕО 

 

Община Котел има сключен договор с „Електрооползотворяване” ЕАД от 12.06.2015 г. 

за организиране на система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. Изготвена е Програма за разделно събиране на ИУЕЕО, утвърдена от 

Кмета на общината със срок на действие до 17.12.2017 г. С програмата е залегнало кампанийно 

два пъти в годината събиране на ИУЕЕО от населението по предварително съгласуван с 

общината график. 
 

Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори – НУБА 

 

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА) са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. 

Община Котел има сключен договор с „Рекобат” АД от 12.12.2014 г. за организиране на 

дейностите по разделно събиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, 

рециклиране, оползотворяване на НУБА. Определени са места за поставяне на съдове за 

разделно събиране на портативни НУБА-5 бр. в гр. Котел и 17 бр. в други населени места. 

Поставени са съдове за събиране на портативни батерии в кметства, административни сгради 

и др. съгласно схема. 

Места за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори са и всички обекти в 

търговската мрежа на територията на общината, където се предлагат батерии и акумулатори. 

Лицата, които стопанисват такива обектите, са задължени да предвидят места за поставяне на 

специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и да 

осигурят достъп до тях. 
 

Разделно събиране на негодни за употреба гуми – ИУГ 

 

Община Котел има сключен договор с фирма „Еко ен рисайклинг” ЕООД от 09.12.2014 

г. с цел прилагане на система за събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване 

и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми. 

 

 

 

 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 160 от 222 
 

Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства -ИУМПС 

  

Община Котел е сключила договор с фирма „Българска рециклираща компания” АД от 

30.05.2013 г. за събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства за срок от 5 години. Общината е уведомена, 

че дружеството подизпълнител, което ще организира дейностите по третиране на ИУМПС е 

„Курило Метал“ АД. По договора няма последващи действия. 
 

Разделно събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти - ОМОН* 

Община Котел е сключила договор с „Екоривайс ойл“ АД. В изпълнение на договора е 

предоставен празен етикетиран варел, разположен в двора на дейност „Чистота“. 

 

1.8.9.1. Прогнози за образуваните отпадъци 

 

Прогнози за образуваните битови отпадъци 

 

Прогнозата за количествата образувани отпадъци в Община Котел за периода 2016-

2020 година е изготвена въз основа на два компонента: 

• Брой на населението и демографска прогноза за периода 2016-2020 г.; 

• Норми на натрупване на отпадъци на 1 жител; 

Демографската оценка и прогноза за населението за периода 2016-2020 г. са 

изготвени на база на информация от НСИ включваща: Данни за броя на населението в 

Община Котел за последните 5 години от 2011 -2015 г. 

Официална демографска прогноза на НСИ за броя на населението в област Сливен 

за периода до 2060 г. - I вариант (при хипотеза на конвергентност): Този вариант се 

определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на ЕС за 

демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. 

През 2015 г. броят на населението на Община Котел е 19660 души. За последните 5 

години, то е намаляло с 897 души или с 4,4 %. Средногодишният темп на намаляване на 

населението на общината е 0,88 %. Средно населението на общината намаля с около 180 

души.  
 

 Таблица 1.8.9.1.01. Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона) 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо образувани БО 2227 2229 2232 2235 2238 

Хранителни 264,8 265,0 265,4 265,7 266,1 

Хартия и картон-общо 121,8 122,0 122,2 122,3 122,5 

Пластмаси 547,6 548,2 548,9 549,6 550,4 

Текстил 234,3 234,5 234,8 235,1 235,4 

Гума 38,5 38,6 38,6 38,7 38,7 

Кожа 27,2 27,2 27,2 27,3 27,3 

Градински 322,3 322,5 322,9 323,4 323,8 

Дървесни 73,3 73,3 73,4 73,5 73,6 

Стъкло 179,6 179,9 180,1 180,4 180,6 

Метали 84,0 84,0 84,2 84,3 84,4 

Инертни материали 329,6 329,8 330,3 330,7 331,2 

ОО от бита 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015-2020 г. 

 

При запазване на сегашната демографска ситуация населението на Община Котел 

ще продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е населението на 
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общината до 2020 г. да бъде 18810 души. 
 

Отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране с контейнери 

 

Тъй като в Община Котел до настоящия момент не са въвеждани системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, няма данни за средно количество рециклируеми материали 

в кг/жител/година. 

Прието е, че системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и битови 

отпадъци, най-малко за хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло ще бъдат въведени през 

2017 г., както и че количествата разделно събрани отпадъци ще нарастват през годините, като 

достигнат около 14 кг/жител през 2020 г. /по данни НПУО 2014-2020 г./. 

Прогнозното количество отпадъци, събрани чрез системите за разделно събиране в 

Община Котел през 2020 г. ще бъде - 85 т/год.- Това количество е само за гр. Котел с население 

към 2020 г. - 6064 души. 
 

Отпадъци, сепарирани в регионални инсталации за сепариране на битови отпадъци 

 

Таблица 1.8.9.1.02. Прогнозите за количество и състав  

на очакваните рециклируеми отпадъци 

Материал 
Постигнато ниво на сепариране на рециклируеми 

материали (% от постъпващите) 

Хартия 20% 

Картон 50% 

Пластмаси 30-70% 

Стъкло 30-60% 

Метали 70% 

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015 - 2020 г. 

 

 

Таблица 1.8.9.1.03. Прогнозни количества на предадени за рециклиране материали след 

третиране в регионални инсталации за сепариране (тон/год) 

Години 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хартия и картон 36,6 37,0 37,3 37,6 

Пластмаси 306,9 307,3 307,8 308,2 

Стъкло 86,3 86,4 86,6 86,7 

Метали 46,9 47,0 47,2 47,3 

Общо 476,7 477,7 478,9 479,8 

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015 - 2020 г. 

 

 

Таблица 1.8.9.1.04. Изпълнение на цели за рециклиране  

и оползотворяване на битови отпадъци 
 Мерна 

единица 
2016 2017 2018 2019 2020 

Общо образувани отпадъци от хартия, 

картон, пластмаса, метал и стъкло 

(тон/год) 

тона 933,0 934,1 935,4 936,6 937,9 

Цели за рециклиране, съгласно чл.31, 

ал.1, т.1 от ЗУО 
% 25 40 40 50 50 

Минимални целеви количества за 

постигане на целите 
тона 233,25 373,64 374,16 468,3 468,95 

Прогнозирани общо генерирани 

отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, стъкло и метали 

     564,8 
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Таблица 1.8.9.1.04. Изпълнение на цели за рециклиране  

и оползотворяване на битови отпадъци 
 Мерна 

единица 
2016 2017 2018 2019 2020 

Изпълнение на целите за рециклиране 

и оползотворяване, % 
     60,2 

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015 - 2020 г. 

 

От информацията е видно, че преследваните цели са реалистични за Община Котел, при 

изпълнение на системите за разделно събиране на битови отпадъци най-малко за хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло и на отпадъци от опаковки от същия произход - сепарираща 

инсталация и контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и метали от бита. 

 

Таблица 1.8.9.1.05. Изпълнение на целите за разделно събиране и  

оползотворяване на биоотпадъци в Община Котел 

Години 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битови 

биоотпадъци 

 0% 25% 25% 25% 25% 50% 

Общо количество на образуваните 

биоотпадъци, в т.ч: (т/год) 
408,23 659,76 660,4 660,8 661,7 662,6 663,5 

- градински 199,23 321,98 322,3 322,5 322,9 323,4 323,8 

- хранителни 163,71 264,57 264,8 265 265,4 265,7 266,1 

- дървесни 45,29 73,21 73,3 73,3 73,4 73,5 73,6 

Допустими нива за изпълнение на 

целите (тон/год) 
  102 102 102 102 204 

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015 - 2020 г. 

 

Прилагане на домашно компостиране за населените места под 3 хил. души (селата) се 

счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъци, но не се отчита за изпълнение 

на от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци 

в Община Омуртаг е предвидено да се осигури чрез прилагане на домашно компостиране за 

населени места под 3 хил. души /селата/ и разделно събиране на битови биоотпадъци в 

останалите региони, а именно гр. Омуртаг. 

 

Разделно събиране на биоотпадъци 

 

Към момента в РСУО - Регион Омуртаг няма изградена инфраструктура за 

оползотворяване на биоотпадъците. Предвид малките количества на биоотпадъците от 

хранителен произход, които се генерират на територията на Община Котел и значителните 

инвестиции за изграждане на необходимите съоръжения и оперативните разходи по 

поддръжката им се препоръчва вариант за изграждане на една централна инсталация за 

анаеробно разграждане в регионалната система и инсталация за компостиране за Община 

Котел за отпадъците с растителен произход, в т. ч от поддържане на зелените площи, паркове 

и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на учебни, здравни и детски 

заведения. 

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО целта за ограничаване на депонираните количества 

биоразградими отпадъци е да бъдат достигнати 35% от количествата депонирани 

биоразградими биоотпадъци пред 1995г. Националният стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци предназначени за депониране 2010-
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2020 г. определя, че за да се изпълнят националните цели през 2020г., максимално допустимо 

е да се депонират 109 кг/жител биоразградими отпадъци. Това показват, че за Община Котел 

към 2020 година, (при население от 18810 души) са допустими за депониране 2050 тона 

биоразградими битови отпадъци т.е. към 2020 г. при сегашните прогнози на база проведения 

морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци на територията на общината ще бъде 

достигната по-горе посочената цел. 
 

Таблица 1.8.9.1.06. Изчисляване на степента на постигане на целите за ограничаване на 

депонираните количества биоразградими отпадъци 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хранителни 264,57 264,8 265 265,4 265,7 266,1 

Градински 321,98 322,3 322,5 322,9 323,4 323,8 

Дървесни 73,21 73,3 73,3 73,4 73,5 73,6 

Хартия и картон 121,72 121,8 122 122,2 122,3 122,5 

Общо образувани БрБО 781,48 782,2 782,8 783,9 784,9 786 

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Котел 2015-2020 г. 

 

 

1.9. Отдих и туризъм - обекти, значимост, собственост, влияние в общото 

икономическо развитие  
 

Котел принадлежи към 100-те национални туристически обекта, национално 

туристическо движение, възникнало през 1966 г. Обектите на територията на община Котел 

са: Пантеонът на Георги Стойков Раковски и Природонаучен музей в град Котел и  в 

Архитектурно-исторически резерват и Къща музей „Йордан Йовков“ в Жеравна. 

Природните дадености, географското разположение и историческите забележителности 

на територията на община Котел предлагат добри възможности за отдих и туризъм, които към 

момента не се развиват в достатъчна степен.  

На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се практикуват 

различни видове туризъм на територията на община Котел, готовността за посрещане на 

туристи е слаба.* 

В региона съществуват слаби познания за обслужване на туристите по линия на 

екологичния и селския туризъм. На територията на общината не се предлагат конкретни 

туристически пакети на туристическия пазар. Частният сектор все повече обръща внимание на 

увеличаване на инвестициите в туризма, като се изгражда леглова база и места за хранене и 

развлечения, но все още в недостатъчна степен. На територията на общината почти не се 

усвояват средства, които се отпускат по различни международни донорски програми, 

подпомагащи малкия и среден бизнес в областта на туризма. 

Малка част от функциониращите средства за подслон и места за настаняване отговарят 

на изискванията на чуждестранните туристи. В много от туристическите обекти, 

обслужващият персонал не притежава необходимата професионална квалификация или 

образование за заемане на съответната длъжност. В региона не се предлагат и такива 

образователни програми или курсове за повишаване на квалификацията на кадрите в сферата 

на туризма. 

Липсва разнообразяване на досега предлаганите туристически продукти с други 

елементи, като например еко-туристически. Необходимо е обогатяване и диференциране на 

туристическото предлагане и с нови форми на туризъм, така , че да се задоволяват нуждите на 

различни категории туристи. * 

Друг проблем, който оказва негативно влияние върху развитието на туризма е 

недостатъчната реклама за наличното туристическо предлагане. Рекламата не успява да 

приведе идентичността на Котленския район. Слабо е участието на заинтересованите страни: 
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общински органи, неправителствени организации, хотелиери и ресторантьори на туристически 

изложения и панаири за популяризиране на туристическия продукт на региона. Осъществени 

са връзки и контакти с туроператори, но те са недостатъчни и в по- голямата си част 

ориентирани в сферата на предлагане предимно на културно - познавателен туризъм. 

Независимо от това през последните години местата за настаняване непрекъснато се 

увеличават, а успоредно с тях и броят на реализираните нощувки.  
 

 

1.9.1. Туристическо райониране 
 

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, 

провеждане на регионализиране на туристическа политика, съобразена с териториалните 

особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на ефективен 

регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за 

потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на 

международния пазар.  

По-конкретно, очакваните ползи от създаването на туристическите райони включват: 

 Запълване на съществуващата липса в маркетинга и управлението на дестина-циите 

между местното ниво (община) и националното ниво Министерство на туризма); 

 Обединение на ресурсите и съгласувани действия за развитие на комплексен, 

разнообразен и конкурентоспособен туристически продукт - чрез регионално взаимо-

действие, което е предпоставка за предлагане на атрактивен и качествен продукт; 

 Регионализация на националния маркетинг - България да се рекламира като хомогенно 

цяло, използвайки възможностите на туристическите райони, всеки с характерни ресурси и 

възможности за практикуване на различни видове туризъм.  

Така може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите на различните 

пазарни сегменти; 

 По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, особено далечните - 

чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата 

и познати не само за българите, но и за чужденците. 

Въз основа на Заповед №Т-РД-14-63/15.05.2015 г.  на министъра на туризма, обн. в ДВ. 

бр. 56 от 24.07.2015 г., са определени следните центрове на съответните туристически райони*: 

1. Дунавски туристически район - гр. Русе 

2. Старопланински туристически район - гр. Велико Търново 

3. Софийски туристически район - гр. София 

4. Тракийски туристически район - гр. Пловдив 

5. Туристически район Долината на розите - гр. Казанлък 

6. Рило-Пирински туристически район - гр. Благоевград 

7. Родопски туристически район - гр. Смолян 

8. Варненски черноморски туристически район - гр. Варна 

9. Бургаски черноморски туристически район - гр. Бургас 

Туристически район Стара планина има териториален обхват 32 общини: Антоново, 

Априлци, Берковица, Велико Търново, Враца, Върбица, Вършец, Габрово, Георги Дамяново, 

Горна Оряховица, Дряново, Елена, Златарица, Котел, Криводол, Ловеч, Луковит, Лясковец, 

Мездра, Монтана, Омуртаг, Роман, Севлиево, Стражица, Сунгурларе, Тетевен, Троян, Трявна, 

Угърчин, Чипровци, Чупрене, Ябланица.* 

За Туристически район Стара планина е определен център - гр. Велико Търново, където 

ще бъде седалището на организацията за управление на туристическия район (ОУТР) и за него 

са определени три подрайона:  

1. Западен Старопланински подрайон;    

2. Източен Старопланински подрайон и    

3. Софийски подрайон.  
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Община Котел попада в Източен Старопланински подрайон. 

 

 Фиг. 1.9.1.01. Разположение на община Котел в 

Концепция за туристическо райониране на България 

 

Източник: Концепция за туристическо райониране на България, 2015 г. стр.53  http://www.tourism. 

government.bg/bg/ kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya 

 

Според туристическото райониране на България, община Котел попада в район Стара 

планина (Фигура 1.9.1.01.). 49 

 
 

Фиг. 1.9.1.02. Размер на ревизираните туристически райони по общи показатели 

 

                                                      
49

Концепция за туристическо райониране на България, 2015 г. 
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Източник: Концепция за туристическо райониране на България, 2015 г. стр.58  http://www.tourism. 

government.bg/bg/ kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya 

 

Фиг. 1.9.1.03. Относителна тежест на ревизираните райони по основни показатели за 

туристическото развитие 

Легла (хил.) 
Нощувки 

 (хил.) 

Приходи от нощувки  

(млн. лв.) 

 

Източник: Концепция за туристическо райониране на България, 2015 г. стр.58  http://www.tourism. 

government.bg/bg/ kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya 

 

Концепцията за туристическо райониране мотивира основна и разширена 

специализация на туристическите райони. Това не е задължителна норма, а експертен 

ориентир за бъдещите регионални туристически стратегии и съответното продуктово 

брандиране. Предложената специализация не ограничава районите и съставните общини да 

развиват туризма в решена от тях насока. 

Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание 

определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен 

основните и до 4 допълващи вида туризъм. Предложено е примерно аранжиране на видовата 

туризъм, според тяхната значимост за съответния район (Таблица 1.9.1.01.).   

 

Таблица 1.9.1.01.  Основна и разширена специализация на Район Стара планина 

Туристически 

райони 

Основна 

специализация 
Разширена специализация 

Район Стара 

планина 

Планински и 

културен 

туризъм 

1. Планински пешеходен и рекреативен туризъм 

2. Културно-исторически, фестивален и творчески 

3. Приключенски и екотуризъм 

4. Селски туризъм 

5. Религиозен и поклоннически туризъм 

6. Планински Ски туризъм 

Източник: Концепция за туристическо райониране на България, 2015 г. стр.56  http://www.tourism. 

government.bg/bg/ kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Regioplan/Desktop/ОУПО%20Котел-%20об.записка%20-%20за%20изпращане/ГОТОВИ/1.%20АНАЛИЗ%20(ДИАГНОЗА)/1.9.%20Отдих%20и%20туризъм.docx%23bookmark69


    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 167 от 222 
 

1.9.2. Обекти на отдиха и туризма 
 

Природни забележителности 

Макар че, подобно на много райони в България, и в област Сливен се гледа на туризма 

като приоритет в икономическото развитие, областта не е традиционно развита туристическа 

дестинация. Туризмът е един от секторите, които през последните години, въпреки кризата 

бележат непрекъснат растеж. Близостта на Южното Черноморие, най-големият туристически 

пазар в страната, е важно обстоятелство по отношение развитието на сектора в нашата област. 

Черноморските курорти разполагат с богати туристически атракции, които могат да бъдат 

допълнени и разнообразени с предлагането на туристически услуги и атракции в Сливенска 

област. В настоящия момент туроператорите организират еднодневни екскурзии в община 

Котел и Сливен за туристи от морските курорти. В същото време, следва да си дадем сметка, 

че близостта на черноморските курорти е позитивна по отношение на еднодневните екскурзии, 

но е ограничение за по-дългосрочното пребиваване на туристите и като цяло за развитието на 

туризма в областта. Общините, за които туризъм е приоритетен икономически сектор, трябва 

да намерят собствените си конкурентни предимства, уникалност и специфичност, и да ги 

развиват така, че да се превърнат в основна цел на колкото може повече туристически 

пътувания.* 

Най-известен е карстовият комплекс „Злостен”, който е обявен за природна 

забележителност и включва в себе си редица обявени по-рано защитени територии. Намира се 

в землището на гр. Котел и селата Медвен и Ябланово и обхваща площ от 343.7 ха. Обособен 

е със цел да се запазят характерните земни форми, пещери, понори и други карстови 

образования, вековна букова гора, както и местности с историческо значение.50 

От скалните феномени най-голям интерес представлява „Чаталкая”. Пещерите в 

местността „Злостен са многобройни и дълбоки с красиви сталактитни и сталагмитни 

образования. Най-известни са втората по дължина пропастна пещера в България – „Ледника” 

с дължина 103 м., „Субаттъ” с дължина 58 м. , където изчезват под земята водите на бистър 

планински поток. „Мъгливата пещера” е наречена така, защото много често нейният вход е 

обвит в мъгла. Тайнствената атмосфера около нея и богатството на сталактитите я превръщат 

в изключително интересен туристически обект. В местността се намира и историческото място 

„Злостен, където е разположена пещерата „Раковски”, носеща името на българския 

революционер Георги Стойков Раковски. 

Природни забележителности са и редица отделни пещери, като „Св. 40 мъченици”, в 

землището на с. Кипилово, с площ 5.0 ха. В землището на гр. Котел, на запад от града, в 

басейна на р. Сухайка, са разположени множество карстови пещери – природни 

забележителности „Дряновската пещера” е с площ 5.0 ха. Характерна е с красивите форми на 

сталактитите и сталагмитите в нея. Пещерата ”Приказна” с площ 4.2 ха е с множество 

сталагмити и сталактити в общодостъпната си част и представлява сериозно изпитание за 

пещерняците в пропастната част. Проучени са 3100 м. пещерни галерии – VІ в България по 

дължина. Най-богатата на пещерни образования е „Билярника”, която е проучена едва през 

1970 г. , с площ 1.0 ха. Това е карстова пещера с почти кръгъл вход с диаметър 4 м., а на 

дължина достига 87 м. „Кървавата локва” е с площ 2.0 ха и е с пропастна пещера с дълбочина 

134 м. , разположена в същия район. Пещерата „Черните извори” представлява красива пещера 

с карстов извор в нея. Площта на природната забележителност е 20.0 ха. Намира се в с. Медвен. 

Пещерите „Ледника” – площ 18.3 ха – карстова пещера с характерни скални образования, ІІІ – 

та по дълбочина в България; „Малка маара” – с дълбочина 59 м. и площ 3.0 ха; „Маарата” с 

площ 16.2 ха, са разположени в същия район на землището на с. Медвен. 

Някои от пещерите са свързани с легенди и исторически събития, което ги прави още по-

привлекателни и тайнствени. Например в местността, където се намира пещерата „Кървава 

локва”, според легендите са избити голям брой Никифорови войници; пещерата „Раковски” е 
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наречена на името на Георги Стойков Раковски, който през 1854 година започва да пише край 

нея книгата си „Горски пътник”; в „Четири-десетте корита” според преданията са заровени 

злато и скъпоценности. В района има и други пещери, които макар и да не са обявени за 

защитени обекти, също представляват интерес - „Духлото”, „Орловата пещера” – приютявала 

колония от хиляди прилепи- редки и защитени от закона животни, „Дядо Събевата пещера”, 

„Голямата Хумба”, „Малка Дряновска”, „Нова Дряновска” и „Черната дупка” на запад от 

Котел, „Козята пещера” в землището на с. Кипилово, „Академик” и „Ужасът на иманярите” в 

района на „Злостен” и др. В землището на гр. Котел се намират скалните образования – красил 

скален венец от величествени варовикови скали, подходящо местообитание на хищни птици. 

„Урушките скали” – с площ 69.0 ха и скален отвес -70 м. Те са характерни както с причудливите 

си форми, така и с гнездовищата на скален орел. 
 

Буйните планински води често се спускат по отвесните скали и образуват красиви 

водопади. За природна забележителност е обявен водопадът „Синия вир”, с височина на пада 

7 м. и площ 1.1 ха. Водопадите „Скоковете” и „Медвенските извори” попадат във водосбора 

на на Медвенската река. Маркират туристически маршрут източно от гр. Котел, Ви отвежда до 

местността след 3,5 часа път пеша. * 

На територията на общината се намират два резервата: „Керсенлика” и „Елова гора”. 

Площта му е 114.5 ха и се намира в землището на с. Боринци. Представлява естествено 

находище на бяла ела на възраст повече от 110 години. Буферната зона към резервата е на площ 

89.5 ха. * 

Резерватът „Орлицата” е с площ 559,4 ха и се намира в землищата на гр. Котел и с. 

Медвен. Обособен е с цел да се запазят вековните гори от мизийски бук, местообитания на 

редки грабливи птици и уникален по своя характер карстов комплекс с множество пещери, 

пропасти, извори и други. На територията му попада и скалният феномен „Орлицата” - 

гнездовище на скалния орел. Буферната зона към резервата обхваща още 114.7 ха. * 

Освен с природните си забележителности, районът е известен и с множество исторически 

места. Голяма част от тях също са защитени природни обекти, а именно: 

 „Калето” – римска крепост от ІІІ-ІV век от нашата ера, разположена в местността 

„Борината”, намираща се в землището на гр. Котел. 

 „Кипиловското кале” – с площ 1 ха, в землището на с. Кипилово – м. „Боринци”, 

представлява останки от стара римска крепост. 

 В землището на с. Медвен също има останки от стара римска крепост, които са познати 

под името „Калето”. Площта която заемат е 0,7 ха. 

 „Вида” – историческа местност с площ 2.0 ха, намираща се в землището на гр. Котел и 

с. Жеравна е свързана със съпротивата срещу византийските нашественици. Тук има и останки 

от старата римска крепост „Диавена”. 

 „Железни врати”(Демир капия) – с площ 0.1 ха е в землището на с. Жеравна. На това 

място е станало сражение между войските на Ивайло и византийския пълководец Мурин през 

1279 г. 

 Връх „Разбойна” е с площ 5.0 ха. През 1876 г. тук е било сборно място на въстаниците 

от Втори революционен Сливенски окръг. 

 „Околчеста поляна” с площ 2.0 ха е разположена в землището на с. Нейково. Тук е било 

сборното място и лагер на четата на Хаджи Димитър.  
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1.9.3. Културни институции и дейности 
 

Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата и 

библиотеките към тях. Читалищата се утвърждават като място за родолюбие с разнообразните 

форми на работа, особено със съхраняването на автентичния фолклор и дейността на 

танцовите състави.  

В община Котел развиват дейност 15 читалища - в гр. Котел, с. Градец, с. Жеравна, с. 

Тича , с. Кипилово, с. Малко село, с. Медвен, с. Мокрен , с. Пъдарево, с. Филаретово, с. 

Ябланово, с. Нейково, с. Стрелци, с. Боринци и  с. Орлово (Таблица 1.9.3.01.). 

Народно читалище „Надежда 1869“ с. Градец е първото селско читалище в страната 

създадено през 1869 г. 

 

Таблица 1.9.3.01. Читалища на територията на община Котел 

№ Читалище Адрес 
Основни дейност/ 

Действащи състави 

1.  

Народно читалище 

„Съгласие - Напредък 1870”  

Създадено през 1870 г. 

Основната му цел е да 

създава, опазва и 

разпространява духовни 

ценности, да разкрива 

творческите способности и да 

задоволява културните 

потребности на хората. 

гр. Котел,  

п.к. 8970,  

пл.„Възраждане“  

№ 4 

 

1. Детски танцов състав 

2. Битов Хор 

3. Детска вокална група 

4. Театрален колектив 

5. Кръжок: „Народната памет разказва” 

6. Творческо обединение -„Традиции” 

7. Група на стари градски песни „Балкански 

полъх” 

Организатор на ежегоден Национален конкурс 

за деца до 14 години - „Фолклорна огърлица”. 

2.  

Народно читалище 

„Надежда 1869“  

Първото селско читалище в 

страната създадено през 1869 

г. 

 

с. Градец,  

п.к. 8990,  

ул. „Димитър Ганев“ 

№ 44  

 

1. Детски танцов състав „Самодейче“ 

2. Детска певческа група 

3. Певческа група за стари градски и други 

песни „Здравец“ 

4. Детска група „Лазарче“ 

5. Мъжка Коледарска група 

6. Детска група за индийски танци 

Има библиотека с 13 230 тома. 

3.  
Народно читалище 

„Единство 1870” 

 

с. Жеравна, 

п.к. 8988 

 

1. Състав за народни танци „Жеравненци” 

2. Певческа група за автентичен фолклор 

Има библиотека с 10 550 тома. 

4.  

Народно читалище 

„Просвета 1870” 

Основано през 1870 г. 

с. Тича,  

п.к. 8980,  

ул. „Георги 

Димитров”№ 20  

1. Детска фолклорна група „Мълкана” 

2. Турска фолклорна група „Чатак” 

3. Ромски състав „Върбалака” 

Има библиотека с 8 631 тома. 

5.  
Народно читалище 

„Анастас Кипиловски 1909” 

Основано през 1909 г. 

с. Кипилово,  

 п.к. 8998,  

ул. „Васил Левски” 

№ 55 

1. Състав за стари градски песни „Планински 

звуци” 

2. Група „Лазарче” 

3. Група „Коледарче” 

Има библиотека с 16 120 тома. 

6.  
Народно читалище 

„Светлина 1952”   

с. Малко село,  

п.к. 8981 
Има библиотека с 1970 тома. 

7.  
Народно читалище  

„Извор 1882” 

с. Медвен,  

п.к.8987 
 

8.  
Народно читалище 

„Просвета 1919” 

Основано през 1919 г. 

с. Мокрен,  

п.к. 8994, ул. 

„Георги Аврамов” № 

20 

1. Певческа група 

2. Детска танцова група от 2016 г. 

Има библиотека с 7 200 тома.  

От 2014 г. всяка година ще се провежда 

местния селски събор, съвместно с Кметство с. 

Мокрен.  

От 2015 г. се провежда „ Събор за народно 

творчество и песните на Иван Кремов”, 

съвместно с Кметство с. Мокрен. 
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Таблица 1.9.3.01. Читалища на територията на община Котел 

№ Читалище Адрес 
Основни дейност/ 

Действащи състави 

9.  
Народно читалище 

„Пробуда 1928” 
с. Пъдарево, п.к.8992 

Кукерски състав 

Има библиотека с 920 тома. 

10.  
Народно читалище „Васил 

Левски 1973” 

с. Филаретово, 

п.к.8982 

Вокална група „Детски мечти” 

Към читалището има библиотека с 6045 тома. 

11.  
Народно читалище „ 

Възраждане 1954” 

с. Ябланово, 

п.к.8989, 

ул.„Освобождение” 

1. ДТГ „Палечка” 

2. Самодеен колектив 

Има библиотека с 8 000 тома. 

12.  
Народно читалище „Изгрев 

1928” 

Основано през 1928 г. 

с. Нейково,  

п.к. 8993, ул. „Васил 

Левски” № 2 

Певческа фолклорна група „Синчец” 

Има библиотека с 10 524 тома.  

13.  
Народно читалище 

„Пробуда 1953” 

Основано през 1953 г. 

с. Стрелци, 

п.к. 8995 

1. Певчески фолклорен състав 

2. Детски театрален състав 

3. Детски танцов състав 

Има библиотека с 10 500 тома. 

14.  
Народно читалище „Никола 

Йонков Вапцаров 1953” 

с. Боринци,  

п.к.8999 
Има библиотека с 3020 тома. 

15.  
Народно читалище „Васил 

Левски 2003” 

с. Орлово,  

п.к.8989 
Има библиотека с 1526 тома. 

Източник: Сайт на община Котел  https://kotel.bg/kultura/narodni-chitalishta/ 

 

 

            Исторически музей 

 

            Състои се от експозиции в Котел, Жеравна, Медвен – емблематични знаци за 

българската история. 

          Експозиции в Котел: 

 

          Експозиция „Котленски възрожденци” с Пантеон на Георги Стойков Раковски. 
В тематични зали експозицията отразява историята на Котел през Възраждането и живота 

и дейността на известни възрожденски личности, родени в Котел – епископ Софроний 

Врачански, архимандрит Неофит Хилендарски Бозвели, доктор Петър Берон, капитан Георги 

Мамарчев, Георги Стойков Раковски и други. 

Чрез възстановка на взаимно училище /катедра със затвор за наказания, пясъчни чинове, 

дивити и панакиди, наградни и наказателни кавалерии/,е пресъздадена атмосферата на учебния 

процес от първата половина на ХІХ век. В мемориалната пантеонна част са положени костните 

останки на Георги Раковски. 

Избрано от колекцията: лични вещи и книги на Софроний Врачански ( оригинални и 

копия) - първия препис на Паисиевата „История Славяноболгарская” от поп Стойко 

Владиславов - Софроний Врачански (1765 г.), първата печатна книга в новобългарската 

литература „Неделник”(1806 г.), първите издания на „Рибния буквар” (1824, 1847, 1850 г.) на 

д-р П. Берон, балсамираното сърце на доктор Петър Берон, първото българско списание 

„Любословие”, колекция от хайдушко оръжие и оръжие от Освободителната война, икони от 

ХІХ век и икона на „Св. Софроний Врачански”, поемата „Горски пътник”, вестник „Дунавски 

лебед”, списание „Българска старина” и други първи издания на Георги Раковски, както и 

костните му останки. 

Във фоайето на експозицията ежегодно се организират собствени и гостуващи изложби 

на музеи от страната. 

 

 

 

 

https://kotel.bg/kultura/narodni-chitalishta/
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Експозиция „Котленски възрожденски бит” 

 

Намира се в квартал „Галата” - в Кьорпеевата къща – впечатляваща с вътрешната си 

подредба възрожденски архитектурен образец от 1872 г. В автентична среда е пресъздадена 

атмосферата, в която живее котленското семейство през ХІХ век. 

Избрано от колекциите: ръчно тъкани килими от ХІХ век, занаятчийски инструменти, 

котленски носии, хоризонтален тъкачен стан, кухненско обзавеждане, уникална ръчна 

домашна мелница, домашен кладенец, английски порцеланови съдове от ХІХ век, австрийски 

печки, иконостаси, църковна утвар от Йерусалим, икони. 

 

Експозиция „Старокотленски килими и тъкани” 

Експонирана е в Галатанското училище, строено през 1869 г., като проследява 

цялостното развитие на тъкането на прочутите котленски килими -от килимената черга през 

класическия котленски килим до съвременните образци на тъкани гоблени. 

Избрано от колекциите: оригинални котленски килими от ХVІІ – ХІХ век, тъкани 

гоблени на библейска и историческа тематика на майсторките Стоянка Милева и Петранка 

Чехларова. 

 

Експозиции в Жеравна и Медвен: 

Експозиция „История на Жеравна” 
Намира се в родната къща на българския възрожденски просветител Сава Филаретов. 

Съхранява материали за историята на Жеравна и дейността на известните жеравненци Райно 

Попович, Васил Д. Стоянов, Тодор Икономов и други. Архитектурата – типичен образец на 

дървена дъбова къща от типа „жеравненска камчийска”, е автентична. Най- представителна е 

вътрешната украса на къщата – изящна възрожденска дърворезба с варак, положена в различни 

сюжети в колонадата, вратите и тавана на дома. Изключителен интерес представлява 

домашният параклис, дърворезбата на къщата и кабинетът. 

 

Експозиция „Бит и култура на Жеравна през Възраждането” 
Експонирана е в къщата на Руси чорбаджи, строена през ХVІІІ в. Ярък образец на 

възрожденска жеравненска къща. Паметник на културата от национално значение, уникален 

с изяществото на резбованите иконостаси, полици, колони и другите елементи на дома. 

Затвореният сайвант отвежда до гостната стая, одаята и кабинета на чорбаджията. Интересна 

е вътрешната връзка между кабинета и одаята за подаване на поднос с кафе. В избеното 

помещение са експонирани по оригинален начин фото-документи и предмети на бита на 

жеравненци от ХІХ век, а чрез вътрешно стълбище посетителят достига и до дюкяна, където 

са представени различни тъкани килими, черги, пешкири. Дворът грее с цветята около 

кладенеца с каменно корито до него. 

 

Експозиция „Йордан Йовков” 
Ниската еднокатна приземна къща на Голямо Бърдо е родният дом на писателя Йордан 

Йовков. 

Обновената експозиция представя дълбоката връзка на писателя с родна Жеравна, от 

която са се родили пленителните „Старопланински легенди”. Уникалният подход при 

експонирането представя тези места от Жеравна, които са намерили отражение в Легендите и 

създава непосредствена асоциация с труда на интелектуалеца – Книгата. Атрактивността на 

експонирането се постига и чрез възстановката на първата среща между Йовковите герои 

Рада и Шибил. Друг акцент на експозицията е колекцията от произведения на писателя и 

писалката му, с която са написани Легендите. 
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Експозиция „Приложно и изобразително изкуство” - Художествена галерия 

„Жеравна” 
Намира се в сградата на училището, построено през 1867 г. Фондът на първата в 

страната селска галерия е от 400 творби на наши и чужди художници, сред които Михалис 

Гарудис, Ради Неделчев, Лика Яко, жеравненеца Христо Тодоров, Марин Подмолов, Руси 

Куртлаков и други. Ежегодно се организират гостуващи изложби на наши художници. 

Художествената галерия предоставя залите си за изложби на музеи от страната, ученически 

пленери, конференции, концерти, представяне на книги и др. 

 

Експозиция „История на село Медвен. Захари Стоянов в историята и културата на 

българите” 
Намира се в Медвен в бащината къща на на идеолога, организатора и ръководителя на 

БТЦРК от 1885 г., на летописеца и общественика З. Стоянов. Представен е бита и историята 

на село Медвен, експонирани са овчарско облекло и принадлежности, нож каракулак 

принадлежал на овчаря Иван Тодоров – заклан от турците в средата на ХІХ в. Проследен е 

животът на Захари Стоянов; експонирани са личният му куфар, съпътствал го по затвори, 

градове и села по време на неговия пълен с превратности живот; фракът му и копие на 

личния му печат. 

 

         Атракции и оферти за гостувания на собствени изложби 

Исторически музей – Котел анонсира собствени пътуващи изложби по договаряне с 

други музеи или културни институции от страната и чужбина: 

 

Изложби 
„Багри от миналото” – представя традиционно облекло на различните етноси от 

Котленския регион – българи, каракачани, турци и роми, аранжирани атрактивно. 

„Светило българско” – развитието на просветното дело в Котел е проследено с оригинали 

и копия на документи и снимки, които въздействат ярко на посетителите. 

„Петър Матеев 1850 – 1943 г.” – с оригинали, копия на документи и снимки, и вещи е 

представен животът на този почти неизвестен общественик, журналист,  

сътрудник на много европейски и български издания; първият българин, който през 1876 г. 

под името Матюсън придружава английският археолог Джордж Смит в 

експедицията му за разкопки на Ниневия и пр. 

„Георги Раковски – цялостна и завършена личност на Българското Възраждане”- 

мобилна изложба, която проследява живота и делото на идеолога на българското 

националноосвободително движение. 

„Свети Софроний епископ Врачански 1739-1813. Веднъж да бъде начало” – мобилна 

изложба. 

 

Атракции 
Музикална програма - „Фолклорът на Котел” от професионални музиканти – 

инструменталисти и певица, с предварителна заявка. Галатанско училище 

Затъкаване на котленски килим. Галатанско училище 

Исторически музей предлага екскурзоводско обслужване на български, немски, 

английски и руски език; брошури, дипляни, картички, книги. 

 

Общинска библиотека „Петър Матеев” 

Общинска библиотека „Петър Матеев” е най – голямата библиотека на територията на 

Община Котел. Библиотеката разполага с: Детски отдел, Отдел за възрастни и Читалня. От 

2009 година библиотеката работи по проект „Глобални библиотеки”, като предоставя база от 

осем компютъра, за работа и ползване на интернет услуги, както за читатели така и за 
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библиотекарите. Работи се с електронен каталог, в който се вписват всички книги от 

библиотеката.  

Библиотечният фонд разполага с над 47000 библиотечни единици, от които: книги 

грамофонни плочи, картини, старопечатни издания и др. 

На 01 Януари 1870 г. в град Котел се учредява „Българското читалище в Котел”, а на 

следващата година 1871 се преименува на читалище “Съгласие-Напредък”, което име носи и 

до днес. История на Библиотеката се открива непосредствено, след първите дни на 1870 

година, от основаването на читалището, настоятелството започва изграждане на читалищната 

библиотека, като основен апарат за осъществяване на културно-просветни задачи. 

С първите 15 турски лири, постъпили като членски внос от живущите в Цариград 

котленци, читалището било абонирано за излизащите в Османската столица и Букурещ 

български и чужди вестници и списания. През 1871 г. неизвестен дарител изпраща 171 книги. 

Така започва работата на библиотеката, ръководена от един член от читалищното 

настоятелство. За такъв бил избиран обикновено някой от учителите, които по начало били 

най-пригодни за тази работа. 

 

Природонаучен музей 

Природонаучният музей в гр. Котел заема достойно място в музейната мрежа на страната 

и се е утвърдил като културно – просветно учреждение не само от регионален мащаб, но и от 

национален. Дава своя принос за правилното решаване на един от най – важните проблеми от 

нашето съвремие: 

1. Показване на природното разнообразие в Източна Стара Планина; 

2. Популяризиране и спазване на природозащитната идея; 

3. Запазване на хармонията между човека и природата. 

Негов основоположник е учителят - естественик Васил Георгиев (1875-1963). Роден в 

Котел, той изучава и събира различни видове от региона в продължение на 60 години и създава 

богата колекция от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, бозайници, влечуги и птици. 

Музейната експозиция разполага с над 30 000 вида, които показват природното 

разнообразие в региона. Експозицията е организирана на екологични принципи и заема площ 

от 1000 кв. м., което нарежда Природонаучния музей на второ място по големина след този в 

Букурещ. Показани са начина на живот и местообитанията на отделни животински видове - в 

среда, пресъздаваща естествената им природа. Изложени са редки видове застрашени от 

изчезване като: дропла, черен лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка. Особен 

интерес представляват дарените кралски пингвин, мангуста, крокодил и др. 

 

Фиг. 1.9.3.01. Природонаучният музей в град Котел 

 

Източник: https://imgrabo.com/pics/guide/900x600/20150402125933_80670.jpeg 

 

https://imgrabo.com/pics/guide/900x600/20150402125933_80670.jpeg
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Антропогенни туристически ресурси 

Град Котел е разположен в средния дял на Източна Стара планина, в живописна 

котловина на важен в географско и комуникационно-стратегическо отношение проход. Пътят 

през прохода е определял съдбата на котленци и обуславял до голяма степен богатото 

историческо минало и място, което Котел заема в националната история. В самия град наличие 

на поселищен живот преди вековете на турското владичество засега не е открит, но неговите 

околности са били заселени още от древността. 

Културно-историческото наследство на община Котел е едно от най-богатите и 

разнообразни в страната. То включва 780 паметника на културата и над 50 археологически 

паметника - крепости, крепостни съоръжения, могили, някои от които са в добре запазен вид. 

Град Котел и живописните селца около него - Жеравна, Медвен, Катунище и Градец, 

които са запазили автентичния си възрожденски облик, са обявени за архитектурно- 

исторически резервати. Тук са съхранени голям брой къщи от епохата на Възраждането и 

много други исторически паметници, които пренасят в атмосферата на отминали времена. 

Туристите могат да усетят будния дух на българите от епохата на Възраждането, както и да се 

запознаят с техния бит, фолклор и традиционни занаяти. Привлекателни за туристите в град 

Котел са: Градският исторически музей, Битовата къща, квартал Галата, който е уникален със 

своите дървени възрожденски къщи, някои от които са на повече от 300 години, Пантеонът на 

Възрожденците. 

В община Котел са открити археологически находки от халколита - каменни тесли и 

брадви, керамични ножове от V - IV хилядолетие преди новата ера. 

Тракийските култови комплекси и скални гробници в местностите „Чобрата“ и „Талим 

Таш“ се отнасят към първото хилядолетие преди новата ера. Крепостта „Вида“ е антична 

преградна стена в Котленския проход. Запазени са и средновековните крепости „Козяк“, 

„Хайдут Върбан“, „Тича“, „Ачерас“, „Калето“ и др. 

Най-запазени са архитектурните паметници от времето на Възраждането. До днес са 

запазени над 780 паметника на Възраждането, така наречените Камчийски възрожденски 

къщи. В общината са оформени пет архитектурно - исторически резервата: с. Жеравна, с. 

Катунище, с. Медвен, с. Градец и резервата Галата в гр. Котел. 

Само в с. Жеравна са запазени над 200 недвижими паметници на културата. 

Жеравненската къща с кьошковете, стрехите, с изящната си дърворезба, е най - видния 

представител на камчийската дървена къща от Възраждането. 

В настоящият етап характерните предлагани туристически продукти в района на 

община Котел са предимно по линия на културния туризъм с туристически маршрути 

„Етнография и фолклор“, „Възрожденците в община Котел“, „Художествена живопис” и 

„Занаяти“. 

В община Котел съществуват и работят ефективно следните музейни обекти към 

Исторически музей: 

 Пантеон на Георги Раковски с музейна експозиция „Котленски възрожденци“; 

 „Котленски възрожденски бит”; 

 „Старокотленски килими и тъкани”; 

 „История на Жеравна”; 

 „Бит на Жеравна през Възраждането”; 

 „Йордан Йовков” (къща-музей на Йордан Йовков); 

 „Приложно и изобразително изкуство”-Художествена галерия Жеравна; 

 „Захари Стоянов” (къща-музей на Захари Стоянов. 

Изградени са паметници: бюст-паметник на Георги С. Раковски, паметник на 

Софроний Врачански, паметник на д-р Петър Берон. 

Добре запазен занаят в общината е килимарството. Град Котел се оформя като най - 

стария център на художествената тъкан със световно известна и оригинална самобитна 

тъкаческа школа. 

Фолклорното богатство се съхранява и развива в Средно музикално училище „Филип 
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Кутев“ в гр. Котел. 

 

1.9.4.   Културни събития - фестивали и традиционни културни прояви 
 

В общината се провеждат ежегодно празникът на Котел и празника Балканът пее и 

разказва. Първият празник Балканът пее и разказва се организира в Елена на Неювската 

поляна на 20 и 21 юни 1974 година. От тогава на ротационен принцип се провежда в 

балканските градове Елена, Дряново, Котел, Трявна, Твърдица и Гурково. 

Празникът на град Котел се чества ежегодно на 1 ноември от 1993 г. 

Други регулярни културни и спортни събития в общината са: 

 Йордановден; 

 Трифон Зарезан и Ден на влюбените; 

 Работилница за мартенички и изложба; 

 Ден на шегата и карнавален костюм; 

 Международен ден на ромите (надсвирване); 

 Тодоровден - конни надбягвания; 

 Дни на Раковски в гр. Котел; 

 Детски областен конкурс; 

 „Фолклорна огърлица”; 

 Общинска галерия - детски изкуства; 

 Конкурс „Златна гега”, НУФИ; 

 Дерлез, празник на с. Ябланово; 

 Фестивал на подвижното овчарство в гр. Котел; 

 „Оранжев” ден в Котел; 

 Майски културни празници в Котел - за деня на Европа и 24 май; 

 Празник на с. Филаретово; 

 Празник на с. Нейково; 

 Празник на с. Жеравна; 

 Празник на балканските градове „Балканът пее и разказва” (домакинството на 

празника е на ротационен принцип); 

 „Да се срещнем с песен”; 

 Лятна академия Жеравна; 

 Частен „Фестивал на народната носия” (организиран от Фондация „Българе“ и 

Сдружение за Жеравна); 

 Празник на с. Тича; 

 Празник на с. Кипилово; 

 Празник на с. Градец; 

 Ден на Народните будители и Празник на гр. Котел 

 

Таблица 1.9.4.01.  Културен календар на Община Котел 2018 

Дата Място Културна проява Организатор/и 

21 януари гр. Котел 
140 г. от Освобождението на Котел 

от османско владичество  

Община Котел 

Исторически музей 

14 февруари 
с. Мокрен 

с. Пъдарево 
Ден на лозаря  

февруари  
Издаване на книга за котленските 

килими 
 

28 февруари  
140 г. от рождението на акад. 

Стефан Ангелов Хаджидобрев 
Исторически музей 

03 март гр. Котел 
3-ти март Национален празник на 

РБ 

Община Котел 

Исторически музей 
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Таблица 1.9.4.01.  Културен календар на Община Котел 2018 

Дата Място Културна проява Организатор/и 

08 април гр. Котел Международен ден на ромите 
Община Котел и ромски 

НПО 

14 април гр. Котел 
197 г. от рождението на Г. Ст. 

Раковски 

Община Котел 

Исторически музей 

април  гр. Котел 
„Четири сезона” конкурс за 

рисунка 

НЧ „Съгласие-Напредък” 

гр. Котел 

април  с. Нейково 
90 години от създаването на НЧ 

„Изгрев-1928 г.“ 
НЧ „Изгрев-1928 г.“ 

април. с. Нейково 
142 години от Априлското 

въстание 
 

21 април гр. Котел 
Национален детски конкурс 

„Фолклорна огърлица“ 

Община Котел 

НЧ „Съгласие-Напредък” 

гр. Котел 

06 май с. Ябланово 
Честване на „Хъдърлез” в  

с. Ябланово 
Кметство с. Ябланово 

24 май гр. Котел 
Ден на славянската писменост и 

българската просвета и култура 
Община Котел 

01 юни гр. Котел Международен ден на детето Община Котел 

04 юни  
170 години от смъртта на Неофит 

Бозвели 
Исторически музей 

09 юни гр. Елена 
Празник на балканските градове 

„Балканът пее и разказва” 
Община Елена 

юни  гр. Котел 
Фестивал на етносите, багрите и 

котленския килим 
Община Котел 

юли  с. Кипилово Мотосъбор м. „Сайганица”  Община Котел 

юли  с. Медвен 
140 г. от рождението на Стоян 

Бъчваров 

Исторически музей 

Кметство с. Медвен 

юли  с. Медвен 
140 г. от рождението на Стоян 

Бъчваров 

Исторически музей 

Кметство с. Медвен 

01 август  
145 години от рождението на 

Кръстю Раковски 
Исторически музей 

03-05 август гр. Котел Кинофестивал „София филм фест“ Община Котел 

август. с. Жеравна 
Фестивал на народната носия 

Частен ФА „Българе” 
Кметство с. Жеравна 

29 август с. Жеравна 
180 г. от рождението на Тодор 

Икономов 
Исторически музей 

06 

септември 
гр. Котел 

133 г. от съединението на 

България 
Община Котел 

22 

септември 
гр. Котел 

109 г. от независимостта на 

България 
Община Котел 

18 октомври с. Градец 
100 години от гибелта на ген. 

Радко Димитриев 

Община Котел  

Кметство Градец 

Исторически музей 

01 ноември гр. Котел 
Ден на народните будители и 

празник на гр. Котел 

Община Котел 

Исторически музей 

16 ноември гр. Котел 
200 години от рождението на 

Гавраил Кръстевич 
Исторически музей 

ноември . с. Жеравна Йовкови дни Кметство с. Жеравна 

03 декември гр. Котел 
Международен ден на хората с 

увреждания 

Общинска организация на 

инвалидите Котел и СНЦ 

„Инвалид” с. Жеравна 

декември  гр. Котел Коледни и Новогодишни празници Община Котел 

декември  с. Ябланово Коледни и Новогодишни празници Община Котел 

https://kotel.bg/wp-content/uploads/2018/03/zlatna-ogarlitsa2018.zip
https://kotel.bg/wp-content/uploads/2018/03/zlatna-ogarlitsa2018.zip
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Таблица 1.9.4.01.  Културен календар на Община Котел 2018 

Дата Място Културна проява Организатор/и 
Източник: Сайт на община Котел  https://kotel.bg/kultura/kulturen-kalendar/ 

 

 

1.9.5. Спортни обекти 
 

           Спортна база „Раковски“ 

Спортна база „Раковски” е създадена 1970 година, намираща се в парк „Изворите”, ул. 

„Камчия”. През 1974г. е построена и спортната зала, която разполага с голям салон за 

волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса. 

В залата има обособен фитнес център с професионални уреди за силова подготовка с 

фитнес инструктор. Базата разполага и със сауна с инфрачервена кабина. 
 

Таблица 1.9.5.01.  Извадка от регистъра на спортните обекти на Министерство  

на младежта и спорта за територията на община Котел 

 Наименование Вид на обекта 

1. Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“  
Зала за обща физическа 

подготовка 

2. Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“  Игрище 

3. Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“  Игрище 

Източник: Регистър на спортните обекти на Министерство на младежта и спорта  

http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx 

 

 

1.9.6. Леглова база 
 

На фона на богатото наследство и традиции, които дават възможности да се практикуват 

различни видове туризъм на територията на общината, готовността за посрещане на туристи е 

слаба. В региона съществуват слаби познания за обслужване на туристите по линия на 

екологичния и селския туризъм. На територията на общината не се предлагат конкретни 

туристически пакети на туристическия пазар. Частният сектор все повече обръща внимание на 

увеличаване на инвестициите в туризма, като се изгражда леглова база и места за хранене и 

развлечения, но все още в недостатъчна степен. На територията на общината почти не се 

усвояват средства, които се отпускат по различни международни донорски програми, 

подпомагащи малкия и среден бизнес в областта на туризма.  Малка част от функциониращите 

средства за подслон и места за настаняване отговарят на изискванията на чуждестранните 

туристи. В много от туристическите обекти , обслужващият персонал не притежава 

необходимата професионална квалификация или образование за заемане на съответната 

длъжност. В региона не се предлагат и такива образователни програми или курсове за 

повишаване на квалификацията на кадрите в сферата на туризма.  Липсва разнообразяване на 

досега предлаганите туристически продукти с други елементи , като например 

екотуристически. Необходимо е обогатяване и диференциране на туристическото предлагане 

и с нови форми на туризъм, така , че да се задоволяват нуждите на различни категории туристи.  

Друг проблем, който оказва негативно влияние върху развитието на туризма е 

недостатъчната реклама за наличното туристическо предлагане. Рекламата не успява да 

приведе идентичността на Котленския район. Слабо е участието на заинтересованите страни: 

общински органи, неправителствени организации, хотелиери и ресторантьори на туристически 

изложения и панаири за популяризиране на туристическия продукт на региона. Осъществени 

са връзки и контакти с туроператори, но те са недостатъчни и в по- голямата си част 

ориентирани в сферата на предлагане предимно на културно – познавателен туризъм. За 

бъдещото развитие на туризма на региона е необходимо да се вземат предвид всички тези 

https://kotel.bg/kultura/kulturen-kalendar/
javascript:RadGridNamespace.AsyncRequest('ctl00$PlaceHolderContent$GridViewList$ctl01$ctl02$ctl01$ctl01','',%20'ctl00_PlaceHolderContent_GridViewList',%20event)
javascript:RadGridNamespace.AsyncRequest('ctl00$PlaceHolderContent$GridViewList$ctl01$ctl02$ctl01$ctl03','',%20'ctl00_PlaceHolderContent_GridViewList',%20event)
http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx?ID=1663
http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx?ID=1663
http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx?ID=1663
http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx
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факти , които влияят негативно върху процеса на диференцирано туристическо предлагане и 

развитие и да се търсят възможности за отстраняването им. Настоящата общинска програма за 

туризъм за 2004 година отделя внимание на предприемането на мерки и дейности, които могат 

да бъдат планирани или осъществени в един краткосрочен период.   

 Функциониращите заведения за пребиваване и хранене, свързани с туризма на 

територията на община Котел са разположени в град Котел и околностите му, както и в селата 

Медвен, Жеравна и Катунище. Техният брой непрекъснато се увеличава.  

Към края на м. юни 2014 г. категоризираните средства за подслон и места за настаняване 

са 117 с общ капацитет 1504 легла в 654 стаи. Най-голям е броят на къщите/къщи за гости и 

самостоятелни стаи и най-голям брой са разположени в Жеравна и в различните населени 

места в общината са дадени в Таблица 1.9.6.01.   

В общината са разположени и 116 заведения за хранене от разнороден вид-ресторанти, 

механи, кафе сладкарници, кафенета, бистро, пицария като отново най-голям брой са 

разположени в с. Жеравна и в Котел. 

В общината е създаден и функционира Туристически информационен център, който 

предлага на туристите информация за природни и културни забележителности, които биха 

могли да посетят в района, информация за туристически обекти и продължителността на 

преходите. Предоставя информация за свободните места в хотели, къщи за гости, места за 

хранене и културни забавления. Предлага информация за работното време на музеите, както 

и цени на билетите при индивидуални и групови посещения, деца и пенсионери. Разполага 

с туристически карти за обхождане на туристически обекти и пещери. Центърът се ползва с 

намаляваща популярност сред туристите и следва да се предприемат мерки за неговото 

популяризиране и развитие на предлаганите услуги - посетен е през 2011 г. от 1760 човека, 

през 2012 г. от 1320 човека, а през 2013 г.- едва от 1100 човека. 

В общината развива дейност и туристическо дружество - Сдружение за Жеравна. 

 
  

 Таблица 1.9.6.01.  Категоризираните средства за подслон и места за настаняване  

на територията на община Котел към м. юни 2014 г. 

Населено              

място 
Вид 

Брой 

средства за 

настаняване 

Брой  

стаи 

Брой             

легла 

гр. Котел 

5 комплекса с бунгала 

2 хотела 1* 

1 почивна станция 8 къщи 3* 

1 пансион 

3 семейни хотела 2* 

1 мотел 

10 места със самостоятелни стаи 1* 

36 233 526 

с. Градец 
2 семейни хотела 1* 1 семеен 

хотел2* 
3 21 42 

с. Жеравна 
32 къщи/къщи за гости 2 хотела 1 * 

9 места със самостоятелни стаи 
43 218 480 

с. Медвен 

3 семейни хотела 2* 

1 почивна станция 

2 комплекса от бунгала 

6 къщи за гости 1-3* 

5 къщи 1-2* 

2 семеен хотел 2* 

7 места за самостоятелно 

настаняване в стаи 

24 125 304 

с. Катунище 

2 къщи за гости 3* 2 къщи 3* 

1 къща 1* 

1 семеен хотел 3* 

6 43 93 
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 Таблица 1.9.6.01.  Категоризираните средства за подслон и места за настаняване  

на територията на община Котел към м. юни 2014 г. 

Населено              

място 
Вид 

Брой 

средства за 

настаняване 

Брой  

стаи 

Брой             

легла 

с. Кипилово 

1 семеен хотел 3* 

1 къща з а гости 3* 

1 място със самостоятелни стаи 1* 

3 15 44 

с. Нейково 1 къща 1 5 15 

 Общо 117 654 1504 

Източник: Програма за развитие на туризма в община Котел, 2014г. 

 

 

Таблица 1.9.6.02. Средства за подслон и реализирани нощувки в Община Котел  

за периода 2007-2013 г. 

година 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 

Средства за 

подслон 
20 20 28 35 56 98 117 

Реализирани 

нощувки 
5 875 5 035 6 203 10 267 18 900 22 600 34 321 

Източник: Общински план за развитие на Община Котел за периода 2014-2020 г. 

 

Таблица 1.9.6.03. Хотели и семейни хотели на територията на община Котел,  

към м. август 2019 г. 

№ Вид Име на обект Адрес Категория 

Капацитет 

(брой стаи/ 

брой легла) 

1.  Семеен хотел „Изворите“ 
град Котел,  

парк „Изворите“ 
3 17/ 

2.  Семеен хотел „Деа“ 
с. Ябланово, 

стопански двор 
1 12/ 

3.  Семеен хотел „Лас вегас“ 
град Котел,  

ул. „Диавена“ №2 А 
3 8/ 

4.  Семеен хотел „Ажур“ 
Котел,  

парк „Изворите“ 
2 16/ 

5.  Семеен хотел Александрина 
с. Кипилово, 

ул. „Ради Тодоров“ №2 
3 7/ 

6.  Семеен хотел Медвен I 
с. Медвен,  

ул. „Васил Лолов“ №5 
2 32/ 

7.  Семеен хотел Караджейката 
град Котел, 

,,ул. Луда Камчия 16 
2 18/ 

8.  Семеен хотел „Воеводски“ с. Катунище 3 20/ 

9.  Хотел „Златна ореша“ с.Жеравна 3 23/ 

10.  Хотел „Златна ореша“ с.Жеравна 3 46/ 

 Общо:    176/ 

Източник: По данни на „Национален туристически регистър“, 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp към 08.2019 г. 

  

На територията на община Котел има регистрирани 40 действащи къщи за гости. От тях  

10 са в град Котел, 19 в село Жеравна , 4 в село Катунище, 4 в село Медвен и по 1 в село 

Кипилово, село Нейково и село Тича.51 

                                                      
51

Национален туристически регистър“ на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, 

туроператори и туристически агенти, туристически сдружения 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
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Стаи за гости - 7 – Друг вид туристически обект са Бунгала „Синия вир“ в с. Медвен и 

Бунгала в местност „Вития“ град Котел. 
 

 .Таблица  1.9.6.04. Места за настаняване на територията на община Котел,  

към м. август 2019 г. (брой обекти/капацитет (бр. стаи)/легла) 

№ Населено  място бунгала 
къщи  

за гости 

хотели вкл. 

семеен 
стаи за гости Общо 

1.  с. Боринци      

2.  с. Братан      

3.  с. Градец      

4.  с. Дъбова      

5.  с. Жеравна  20/105/218  2/9/18 22/114/236 

6.  с. Катунище  5/27/63 2/43/90  7/70/153 

7.  с. Кипилово  1/4/10 1/5/24 1/2/6 3/11/40 

8.  гр. Котел 1/4/12 10/39/79 4/50/97 3/6/10 18/99/198 

9.  с. Малко село      

10.  с. Медвен 1/14/28 4/14/36 1/14/38  6/42/102 

11.  с. Мокрен      

12.  с. Нейково  1/5/15   1/5/15 

13.  с. Орлово      

14.  с. Остра могила      

15.  с. Пъдарево      

16.  с. Седларево      

17.  с. Соколарци      

18.  с. Стрелци      

19.  с. Тича  1/9/18   1/9/18 

20.  с. Топузево      

21.  с. Филаретово      

22.  с. Ябланово    1/5/8 1/5/8 

23.  Общо за 

общината: 
2/18/40 42/203/439 8/112/249 7/22/42 59/355/770 

Източник: По данни на „Национален туристически регистър“, 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp към 08.2019 г. 

 

1.9.7. Значимост на обектите на отдиха и туризма 

 

Туристически ресурси  

Територията на общината е екологично чист район и предлага неограничени 

възможности за развитие на екологичен туризъм, а също планински рекреативен и селски 

туризъм. Богатството от културни паметници, традиции и събития предлагат неограничени 

възможности за осъществяване на културно – познавателен туризъм. Основните ресурси, 

които общината може да използва за осъществяване на различни форми на туризъм са 

природните ресурси и забележителности, архитектурно – историческите паметници на 

културата, археологическите паметници, традициите в занаятите и фолклора. * 

В самия град се намират няколко музея: Етнографският музей е поместен в Кьорпеевата 

къща, където е онагледен местният бит от 19 в. В Галатанското училище, което е архитектурен 

паметник, днес са изложени типични за региона килими и тъкани, проследяващи развитието 

на килимарския занаят тук. Типични за котленските килими са строго подредените едри 

геометрични орнаменти, известни като „големите очила” и „къдравите звезди”. Благодарение 

на уникална техника тъкачките сътворяват две различни лицеви страни на тъканта с 

изключително високо качество. Музеят на котленските възрожденци се намира в центъра на 

града във внушителна сграда от камък, дърво и желязо. Музейната експозиция е разделена в 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%86%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
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четити групи: Будители, Просветители, Бунтовници и Революционери, където се пазят факти 

за живота и делото на повече от 200 национални герои от Котленско. Централно място в залата 

на революционерите е отделено на Георги Сава Раковски.  

 

1.9.8. Значение на отдиха и туризма за икономическото развитие на 

община Котел 
 

Като един от най-развиващите се сектори на икономиката, туризмът заема съществено 

място в социално-икономическите анализи. На територията на община Котел той е една от 

възможностите за разнообразяване на икономиката на региона, за оползотворяване на 

наличния рекреационен потенциал и осигуряване на добавена стойност към икономическото, 

социалното и културното развитие. 

Основните изследвани показатели, които дават информация за състоянието на сектора в 

общото икономическо развитие, са местата за настаняване, материалната база, реализираните 

нощувки, пренощували лица, приходи от нощувки и др. Сравнявайки данните на национално, 

областно и местно ниво за периода 2011–2016 г., докато в областта и страната се наблюдава 

обща тенденция на намаляване броя на местата за настаняване, но се отчита по-висока 

използваемост на легловата база и увеличаване на приходите от нощувки, то в разглеждана 

територия се наблюдава обратната тенденция. 

 

2. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ 

2.1. Социално-икономическо развитие (прогноза за) демографско развитие 

(песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо 

развитие (промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, 

строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база (образование, 

здравеопазване, култура, комунални дейности), приоритети за реализация.  

2.1.1. Обща характеристика на местното икономическо развитие 
 

Особеностите на икономическото развитие на община Котел следва да се разглеждат 

като резултат от влиянието на редица фактори от природно, социално и демографско естество. 

Сред най-важните фактори, оказващи влияние върху местната икономика се открояват:  

 

 

особеностите на природноресурсния потенциал, характерът на протичащите демографски 

процеси, степента на изграденост на различните видове инфраструктура (количествени и 

качествени параметри), наследените производствени традиции на местното население и др.   

Важна група фактори, оказващи значително влияние върху икономическото развитие 

на дадена територия представляват т.нар. „външни фактори“ (явяващи се „външни“ за дадена 

териториална единица). Пример за фактор, отнасящ се към тази група е световната финансова 

и икономическа криза, чието негативно влияние се отчита в началото на периода, обхванат от 

настоящия анализ, разглеждащ динамиката на основни икономически показатели. Отчитайки 

съществуващата зависимост в развитието между различните териториални нива, следва да 

подчертаем, че икономическото развитие на община Котел трябва да се разглежда като част от 

процесите, проявяващи се на по-високи териториални нива в страната – областно, 

регионално52, национално.  

 

 

 

 

                                                      
52 Регионално – ниво от район 2 (NUTS 2)  
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2.1.1.1. Основни икономически показатели  
 

Община Котел се включва към териториалния обхват на област Сливен (NUTS 3), която 

от своя страна е част от Югоизточен район (NUTS 2). Следвайки логиката, базираща се на 

зависимостта между местното икономическо развитие и икономическото развитие на по-

високи териториални нива, следва да проследим динамиката на БВП в неговата роля на ключов 

показател, разкриващ тенденциите в развитието на дадена територия. 

С цел избягването на сценарий, представящ дълги хронологични редици с годишни 

данни, които биха насочили към икономически профил, който или не съществува или към 

момента няма водеща роля, анализът на динамиката на БВП обхваща периода 2007–2017 г.: 

 2007 г. в ролята на реперна година – година на членство на България в ЕС; 

 2017 г. – годината, за която се отнасят последните налични статистически данни за 

стойността на показателя.  

 БВП и БВП на човек от населението 

В периода 2007–2017 г. БВП на национално ниво нараства от 63 464 млн. лв. през 

първата наблюдавана година (най-ниска стойност за периода), на 101 043 млн. лв. през 2017 г. 

(най-висока стойност). Отчетеният ръст в стойността на показателя между първата и 

последната изследвани години е в размер на 37 579 млн. лв., равняващи се на 59,2%. 

Стойността на показателя на територията на Югоизточен район от ниво 2 нараства от 

7 598 млн. лв. през 2007 г., на 13 075 млн. лв. през 2017 г., като отчетено увеличение е в размер 

на 5 477 млн. лв., равняващи се на 72,1%. През 2017 г. Югоизточен район заема трето място по 

размер на БВП сред шестте района от ниво 2 в страната (с по-висока стойност се отличават 

Югозападен и Южен централен район). Отчетената стойност на регионално ниво се свързва с 

разположените в териториалния обхват на Югоизточен район области Стара Загора и Бургас, 

които през 2017 г. формират съответно 43,0% (5 620 млн. лв.) и 38,6% (5 045 млн. лв.) от БВП 

на района. 

В изследвания период БВП на област Сливен нараства от 923 млн. лв. през 2007 г., на 

1 332 млн. лв. през 2017 г. (най-благоприятна стойност за периода). Отчетеният ръст между 

първата и последната година в периода е в размер на 409 млн. лв., равняващи се на 44,3%. 

Посочената относителна стойност, представяща нарастването на БВП на областно ниво в 

изследвания 11 годишен период е по-ниска от тази за страната и за Югоизточен район. 

           В периода 2007–2017 г. БВП на човек от населението на национално ниво нараства от 

8 285 лв. през първата наблюдавана година, на 14 280 лв. през 2017 г. – ръст на стойност 5 995 

лв., равняващи се на 72,4%. Отчетеният ръст за Югоизточен район за същия период е в размер 

на 5 802 лв., формиращи 86,1% (от 6 736 лв. през 2007 г., на 12 538 лв. през 2017 г.). БВП на  

 

човек от населението на територията на област Сливен нараства от 4 427 лв. през 2007 г., на 7 

046 лв. през 2017 г. – ръст с 59,2% (2 619 лв.). Стойността на показателя на областно ниво за 

2017 г. е значително по-ниска от средната за страната и за района от ниво 2. 
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Фиг. 2.1.1.1.01. Брутен вътрешен продукт в периода 2007–2017 г. на национално ниво, 

ниво от район 2 и областно ниво (млн. лв.) 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

 

 Относителната стойност, представяща процентното нарастване на БВП на човек от 

населението на областно ниво в периода 2007–2017 г., е по-ниска от средната за България и за 

Югоизточен район. 
 

Фиг. 2.1.1.1.02. Брутен вътрешен продукт на човек от населението в периода 2007–

2017 г. на национално ниво, ниво от район 2 и областно ниво (лв.) 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

 

 

 

През 2017 г. Югоизточен район формира 12,9% (13 075 млн. лв.) от БВП на България – 

трето място сред шестте района от ниво 2 в страната. БВП на област Сливен (1 332 млн. лв.) 

през същата година формира 10,2% от БВП на района. Отчетената стойност отрежда на 
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областта трето място сред четирите области в териториалния обхват на Югоизточен район след 

области Стара Загора и Бургас (с по-ниска стойност се отличава само област Ямбол). 

Водещо място в структурата на БДС по икономически сектори на територията на област 

Сливен формира сектор „Услуги“ – 58,3% (674 млн. лв.) през 2017 г. (при обща стойност на 

БДС на областно ниво – 1 156 млн. лв.). На второ място се нарежда сектор „Индустрия“ с дял 

от 31,4% (363 млн. лв.), а на последно – сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ с 10,2% 

(118 млн. лв.). Особеностите, характеризиращи структурата на БДС по икономически сектори 

на областно ниво следват общата тенденция, характерна за България и за Югоизточен район, 

за които също се отчита водещо място на сектора на услугите.  

 

 Икономически показатели, характеризиращи развитието на нефинансовия 

сектор в община Котел 

 Настоящият структурен елемент на анализа проследява стойностите на основни 

икономически показатели, характеризиращи развитието на нефинансовия сектор в община 

Котел.  

 Броят на предприятията на територията на община Котел през 2011 г. е 398, равняващи 

се на 5,8% от предприятията в област Сливен (6 838 бр.). През посочената година 

нефинансовият сектор в общината се характеризира със следните особености:  

 

  Таблица 2.1.1.1.01. Основни икономически показатели на 

нефинансовите предприятия в община Котел през 2011 г. 

 Основни икономически показатели на нефинансовия сектор на 

територията на община Котел през 2011 година: 

Произведена продукция (хил. лв.) 20 329 

Приходи от дейността (хил. лв.) 36 930 

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) 34 887 

Заети лица (брой) 1 118 

ДМА (хил. лв.) 16 238 
По данни на: Анализ на географския и природен потенциал и социално-

икономическото състояние на територията на община Котел 

 

 Принос на община Котел в структурата на основните икономически показатели 

на областно ниво:  

 Произведена продукция: 1,4% от произведената продукция в нефинансовия сектор на 

област Сливен (1 496 150 хил. лв.);  

 Приходи от дейността: 1,6% от реализираните приходи от дейността на нефинансовите 

предприятия в областта (2 375 579 хил. лв.); 

 Нетни приходи от продажби: 1,6% от реализираните нетни приходи от печалби на 

областно ниво (2 137 175 хил. лв.);  

 Заети лица: 3,2% от заетите лица в нефинансовия сектор на областната икономика 

(35 295 бр.); 

 ДМА: 1,3% от ДМА на нефинансовия сектор в област Сливен (1 289 298 хил. лв.). 

Отчетените стойности на разгледаните основни икономически показатели, 

характеризиращи развитието на нефинансовия сектор, отреждат на община Котел последно 

място сред четирите общини в област Сливен. Изключение прави само показателят „брой 

предприятия“, за който последно място се отчита за община Твърдица (332 бр.). 

По данни на Стратегията за водено от общностите местно развитие 2014–2020 г. на 

сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“, 

броят на нефинансовите предприятия в община Котел през 2014 г. е 403. През посочената 

година реализираните приходи от дейността на предприятията в нефинансовия сектор в 

община Котел са в размер на 41 436 хил. лв., при стойност от 36 930 хил. лв. през 2011 г.  



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 185 от 222 
 

 Преките чуждестранни инвестиции в община Котел през 2014 г. са в размер на 299,2 

хил. евро, формиращи едва 0,3% в структурата на показателя на областно ниво (92 702,1 хил. 

евро). 

 В зависимост от броя на заетите лица, икономическите показатели се свързват с 

дейността на четири групи предприятия: микро (с до 9 заети), малки (между 10 и 49 заети), 

средни (между 50 и 249 заети) и големи (с над 250 заети). По данни на горепосочения документ, 

в общината преобладават предприятията с до 9 заети лица, които през 2014 г. формират 97,3% 

(392 бр.) в структурата на нефинансовия сектор в общинската икономика.  

  

2.1.2. Структура на икономиката по икономически сектори 
 

 Извършеният структурен анализ разглежда дейности на трите икономически сектора 

(първичен, вторичен и третичен) на територията на община Котел. Последователността и 

наименованията на анализираните дейности съответстват на секторите, определени в 

Класификацията на икономическите дейности (КИД) от 2008 г. (еднобуквен код = сектор A, B, 

C, D и т.н.). 

 

Таблица 2.1.2.01. Класификация на икономическите дейности (КИД–2008) – сектори 

Код Наименование на позицията 

A Селско, горско и рибно стопанство 

B Добивна промишленост 

C Преработваща промишленост 

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива 

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

F Строителство 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 

H Транспорт, складиране и пощи  

I Хотелиерство и ресторантьорство 

J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 

K Финансови и застрахователни дейности 

L Операции с недвижими имоти 

M Професионални дейности и научни изследвания 

N Административни и спомагателни дейности 

O Държавно управление 

P Образование 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 

R Култура, спорт и развлечения 

S Други дейности 

T Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на 

домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 

U Дейности на екстериториални организации и служби 

По данни на: http://www.kik-info.com/files/KID-2008.pdf  

  

 

  Представената таблица по-долу съдържа информация за стойностите на показателите 

„брой предприятия“ и „приходи от дейността“, характеризиращи дейността на нефинансовия 

сектор на територията на община Котел през 2014 г. 

 

 

 

 

http://www.kik-info.com/files/KID-2008.pdf
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Таблица 2.1.2.02. Основни икономически показатели, характеризиращи дейността  

на нефинансовите предприятия в община Котел през 2014 г. –  

по икономически сектори съгласно КИД–2008 

ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР* 
Предприятия 

(брой) 

Приходи от 

дейността 

(хил. лв.) 

ОБЩИНА КОТЕЛ (ОБЩО) 403 41 436 

A – СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 44 3 602 

В – ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ – – 

C – ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 24 3 244 

D – ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 
4 213 

Е – ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
– – 

F – СТРОИТЕЛСТВО 10 4 756 

G – ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 184 20 141 

H – ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 20 4 565 

I – ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 63 2 344 

J – СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 
– – 

L – ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 12 202 

M – ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – – 

N – АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – – 

Q – ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 14 1 768 

R – КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ – – 

S – ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 7 42 
* КИД–2008 (еднобуквен код = сектор) 

По данни на: Анализ на географския и природен потенциал и социално-икономическото състояние на 

територията на община Котел  

  

 Отчетените стойности на разгледаните показатели отреждат водеща роля на следните 

сектори в икономиката на община Котел: 

• G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“   

 През разглежданата година сектор G заема първо място в структурата на показателите 

„брой предприятия“ – 45,7% (184 бр.) и „приходи от дейността“ – 48,6% (20 141 хил. лв.) на 

местно ниво. 

• F – „Строителство“ 

 През 2014 г. сектор F заема второ място в структурата на реализираните приходи от 

дейността в нефинансовия сектор на местно ниво с дял от 11,5% (4 756 хил. лв.).  

• H – „Транспорт, складиране и пощи“ 

 През разглежданата година за сектора се отчита трето място по размер на приходите от 

дейността, реализирани от предприятията в нефинансовия сектор в община Котел – 11,0% 

(4 565 хил. лв.). 

• А – „Селско, горско и рибно стопанство“  

 През 2014 г. сектор А заема четвърто място в структурата на реализираните приходи от 

дейността в нефинансовия сектор на местно ниво – 8,7% (3 602 хил. лв.). През посочената 

година секторът заема трето място по брой предприятия – 10,9% (44 бр.). По-висока стойност 

се отчита за сектори G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и I – „Хотелиерство 

и ресторантьорство“ с дял съответно от 45,7% (184 бр.) и 15,6% (63 бр.). 

 На база отчетените стойности можем да заключим, че в ролята на структуроопределящи 

за икономическото развитие на община Котел се явяват икономически дейности в областта на 

селското и горското стопанство, търговията, туризма и други дейности на третичния сектор. 
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2.1.2.1. Първичен сектор 

 

Отнасяйки икономическите дейности на първичния сектор към наименованията на 

отделните позиции в категория „сектор“ по КИД–2008, анализът обхваща сектори А – „Селско, 

горско и рибно стопанство“ и B – „Добивна промишленост“.  

Според предоставената от НСИ информация данните за дейността на предприятията в 

сектор B – „Добивна промишленост“ са „конфиденциални“, поради което анализът разглежда 

само дейността на нефинансовите предприятия в сектор A – „Селско, горско и рибно 

стопанство“.   

 Сектор А – „Селско, горско и рибно стопанство“ 

Значимостта на сектора за икономическото развитие на община Котел се свързва с 

обстоятелството, че преобладаващата част от активното население на местно ниво е заето в 

икономически дейности, отнасящи се към разглеждания сектор.  

Дейностите в областта на селското стопанство са традиционни за територията на 

общината. Растениевъдството е специализирано в отглеждането на лозя, зърнопроизводство и 

тютюнопроизводство, докато в областта на животновъдството преобладава отглеждането на 

кози, овце и говеда. 

Голямата площ на горските ресурси на територията на общината предопределя важната 

роля на дърводобива в структурата на местната икономика. Неговото развитие през последните 

години е значително под нивото на съществуващия потенциал. 

По данни на Анализа на географския и природен потенциал и социално-

икономическото състояние на територията на община Котел, в периода 2011-2013 г. се отчита 

ръст в размера на обработваемите и засетите площи на местно ниво. Обработваемите земи 

нарастват от 24 575 дка през 2011 г., на 29 895 дка през 2013 г., а засетите площи от 24 000 дка 

на 27 575 дка съответно през първата и последната посочени години. 

В структурата на земеделските земи в община Котел преобладават пасищата, чиято 

площ бележи ръст в периода 2007-2011 г., достигайки 10 000 дка през последната година в 

посочения период. Сред отглежданите култури на територията на общината се открояват 

зърнените и техническите. В изследвания период, на територията на общината е налице ръст в 

размера на площите с трайни насаждения – през 2011 г. площите с лозя са 4 500 дка, а овощните 

градини 1 148 дка, сред които преобладава отглеждането на праскови и череши. 

 Планинският характер на територията на община Котел предопределя водещото място 

на животновъдството в структурата на селското стопанство на местно ниво. През 2013 г. първо 

място по брой отглеждани животни заемат овцете – 17 439 бр., които бележат лек спад спрямо 

предходната 2012 г. (17 655 бр.). На следващо място се нареждат птиците, чийто брой през 

2013 г. е 5 918, при стойност от 7 406 бр. за 2012 г. Трето място заемат козите – 3 398 бр., 

следвани от едрите преживни животни – 2 991 бр. (налице е ръст в броя на отглежданите крави 

от 1 909 бр. през 2012 г., на 2 600 бр. през 2013 г.). Отглеждането на свинете и птиците е 

насочено най-вече към удовлетворяване на собствени нужди на населението.  

 Развитието на животновъдството на територията на община Котел е съпътствано с 

протичащите процеси на модернизация на животновъдните ферми и окрупняване на стадата, 

насочени към повишаване на ефективността.  

 Особеностите на природноресурсния потенциал на изследваната територия 

предопределят значимостта на горското стопанство в структурата на местната икономика. 

Площта на горския фонд в община Котел съставлява 61,0% от нейната територия.  

 По данни на РИОСВ – Бургас горските територии в общината са в размер на 55 022 ха, 

96,7% (53 277 ха) от които попадат в категория „държавни горски територии“. На второ място 

се нареждат горските територии, собственост на физически и юридически лица – 2,3% (1 246 

ха), следвани от общинските – 0,8% (439 ха). Делът на залесените площи достига 96,2%, 

равняващи се на 52 910 ха. 

Горските ресурси следва да се разглеждат в контекста на свързаните с тях възможности 

за развитие на различни видове икономическа дейност, като добив и преработка на дървесина, 
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на горски билки, гъби, плодове. Налице са и предпоставки за развитието на различни видове 

екологосъобразен туризъм, свързани с горските ресурси в обхвата на общината. 

 Територията на община Котел попада в обхвата на две държавни горски стопанства – 

ДГС „Тича“ и ДГС „Котел“. 

Благоприятна предпоставка за бъдещото развитие на сектора създават особеностите на 

природноресурсния потенциал, както и наследените традиции на местното население на 

територията на община Котел.  

 

2.1.2.2. Вторичен сектор 

 

В съответствие с КИД–2008 анализът обхваща четири сектора: C – „Преработваща 

промишленост“, D – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива“, E – „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци 

и възстановяване“ и F – „Строителство“.  

Водещо място в структурата на сектор С – „Преработваща промишленост“ заемат 

текстилната и килимарската промишленост, както и дървообработването. 

По данни на Анализа на географския и природен потенциал и социално-

икономическото състояние на територията на община Котел, за 2014 г. се отчитат следните 

стойности на показателите, характеризиращи икономическите дейности, отнасящи се към 

вторичния сектор:  

 

Таблица 2.1.2.2.01. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на 

вторичния сектор в община Котел за 2014 г. 

Икономически сектор* 
Предприятия 

(брой) 

Приходи от 

дейността 

(хил. лв.) 

Община Котел (общо) 403 41 436 

C – „Преработваща промишленост“ 24 3 244  

 Производство на хранителни продукти, напитки и 

тютюневи изделия 

11 2 095 

 Производство на дървен материал, хартия, картон и 

изделия от тях (без мебели); печатна дейност 

3 179 

 Производство на изделия от каучук, пластмаси и 

други неметални минерални суровини 

10 970 

D – „Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива“ 

4 213 

F – „Строителство“ 10 4 756 
* КИД–2008 (еднобуквен код = сектор) 
По данни на: Анализ на географския и природен потенциал и социално-икономическото състояние на 

територията на община Котел  

 Отчетените стойности на реализираните приходи от дейността през 2014 г., отреждат 

водещо място в структурата на вторичния сектор в община Котел на предприятията в областта 

на строителството и преработващата промишленост.  

 

2.1.2.3. Третичен сектор 

 

Съгласно класификацията по КИД–2008 анализът обхваща няколко икономически 

сектора, включващи дейности, отнасящи се към третичния икономически сектор.  

Стойностите на разгледаните икономически показатели, характеризиращи 

нефинансовия сектор в община Котел през 2014 г., отреждат на третичния сектор първо място 

в структурата на показателите брой предприятия и приходи от дейността. 

С водещо значение за развитието на третичния сектор се отличава сектор G – 

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. През посочената година секторът заема 
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първо място по брой предприятия в структурата на местната икономика – 45,7% (184 бр.) и 

„приходи от дейността“ – 48,6% (20 141 хил. лв.).  

На второ място в структурата на третичния сектор се нарежда сектор Н – „Транспорт, 

складиране и пощи“, който през 2014 г. формира 11,0% (4 565 хил. лв.) от реализираните 

приходи от дейността в нефинансовия сектор на община Котел.  

  

Таблица 2.1.2.3.01. Основни икономически показатели на нефинансовите 

предприятия на третичния сектор в община Котел за 2014 г. 

Икономически сектор* 
Предприятия 

(брой) 

Приходи от 

дейността 

(хил. лв.) 

Община Котел (общо) 403 41 436 

G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ 184 20 141 

H – „Транспорт, складиране и пощи“ 20 4 565 

I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ 63 2 344 

L – „Операции с недвижими имоти“ 12 202 

Q – „Хуманно здравеопазване и социална работа“ 14 1 768 

S – „Други дейности“ 7 42 
* КИД–2008 (еднобуквен код = сектор) 

По данни на: Анализ на географския и природен потенциал и социално-икономическото 

състояние на територията на община Котел 

 

2.1.3. Възможности за развитие на туризма в община Котел  
 

Туризмът е определен като приоритетна дейност на икономическото развитие на 

местно (община Котел) и областно (област Сливен) ниво. На територията на общината е налице 

потенциал за развитието на различни видове туризъм – природен (познавателен, екотуризъм) 

и пешеходен туризъм, ловен, културно-исторически. 

Благоприятна възможност за оползотворяване на съществуващия туристически 

потенциал създава близостта на територията до българското южно Черноморско крайбрежие. 

Налице е организиране на еднодневни екскурзии на територията на общината, насочени към 

привличането на туристи, почиващи в разположените на неголяма отдалеченост морски 

курорти в страната. 

Предпоставка за развитието на природния (познавателен) и екотуризма създават 

защитените природни обекти „Калето“ и „Борината“, разположени в близост до гр. Котел, 

както и „Хърсовград“ и „Сайганица“, намиращи се край с. Кипилово. Сред природните 

забележителности се откроява карстова местност „Злостен“, съставена от 11 пещери, най-

популярни сред които са „Ледника“ и „Раковски“. Възможностите за развитие на екотуризма 

се допълват от природните резервати „Орлица“ и „Керсенлика“. Обособените на територията 

на общината екопътеки благоприятстват развитието на пешеходния туризъм.  

Различните видове дивеч (благородни елени, сърни, диви свине и др.), отглеждани в 

района на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Котел“ благоприятстват развитието на ловния 

туризъм на територията на общината. 

Богатото материално и нематериално културно наследство, с което се отличава община 

Котел благоприятства развитието на различни туристически дейности, отнасящи се към 

културно-историческия туризъм. Културно-историческите обекти в общината са представени 

от 780 паметника на културата и над 50 археологически паметника (крепости, крепостни 

съоръжения, могили). Провежданите различни събития, включени в културния календар на 

общината, представящи местния бит и фолклор благоприятстват развитието на културно-

събитийния туризъм. Важен елемент на туристическия потенциал се явяват традиционните 

местни занаяти и възможности за дегустиране на местни храни и напитки. Сред добре 

запазените традиционни занаяти в община Котел се открояван килимарството, предизвикващо 

значителен туристически интерес. 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 190 от 222 
 

В общинския център са разположени следните туристически обекти: Градски 

исторически музей, Битовата къща, квартал „Галата“ (в който могат да се видят дървени 

възрожденски къщи на възраст от над три века), Пантеонът на Възрожденците.  

На територията на общината са обявени пет архитектурно-исторически резервати – това 

са селата Жеравна, Катунище, Медвен и Градец, както и разположеният в гр. Котел резерват 

„Галата“. Част от общинския център е обявен за архитектурен резерват от категория 

„национално значение“ – в града са запазени над 100 възрожденски къщи и редица други 

исторически паметници. 

По данни на НСИ, през 2017 г. в община Котел са разположени 28 места за настаняване 

и 9 хотела, разполагащи съответно с 550 и 274 легла. През посочената година броят на 

реализираните нощувки в местата за настаняване е 16 168, а в хотелите – 7 274. Отчетените 

приходи от нощувки са в размер на близо 530 хил. лв. за местата за настаняване и малко над 

260 хил. лв. за хотелите. 

 

Таблица 2.1.3.01. Места за настаняване и хотели на територията на община Котел през 2017 г. 

 Места за настаняване (бр.)* 28 

Легла (бр.) 550 

Легла – денонощия (бр.) 151 043 

Стаи (бр.) 242 

Реализирани нощувки (бр.) 16 168 

Пренощували лица (бр.) 10 846 

Приходи от нощувки (лв.) 529 476 

 Хотели (бр.)* 9 

Легла (бр.) 274 

Легла – денонощия (бр.) 76 522 

Стаи (бр.) 129 

Реализирани нощувки (бр.) 7 274 

Пренощували лица (бр.) 4 933 

Приходи от нощувки (лв.) 261 935 

* Включват категоризирани места за настаняване/хотели с 10 и повече легла, функционирали през съответната 

година. 

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 

 През последните няколко години е налице постепенен спад в броя на местата за 

настаняване и на хотелите в община Котел. През 2014 г. на територията на общината са 

функционирали 35 места за настаняване и 12 хотела. Отчита се обаче ръст в реализираните 

приходи от нощувки – през 2014 г. хотелите в общината са отчели приходи в размер на близо 

108 хил. лв. Стойността на показателя, отнасяща се за дейността на местата за настаняване 

през 2014 г. спада към категория „конфиденциална информация“, поради което не може да се 

извърши анализ на динамиката на реализираните приходи от нощувки в периода 2014-2017 г. 

 Категоризираните места за настаняване с десет и повече легла, функционирали през 

2017 г. на територията на община Котел, формират 43,1% от местата за настаняване на 

областно ниво (65 бр.). Посочената стойност отрежда на общината първо място сред четирите 

общини в област Сливен. Броят на хотелите в общината заема второ място в структурата на 

показателя на областно ниво (31 бр.) с дял от 29,0%. С по-висока стойност се отличава община 

Сливен с 15 хотела през 2017 г. 

 Възможността за оптимално оползотворяване на съществуващия туристически 

потенциал на община Котел се свързва с необходимостта от повишаване на професионалната 

квалификация на обслужващия и управленския персонал в туристическия сектор, както и с 

разнообразяването на предлагания туристически продукт. 

 

 

 

 
 

http://www.nsi.bg/
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2.1.4. Основни изводи за икономическото развитие на община Котел 
 

В резултат на извършения анализ на местното икономическо развитие на община Котел, 

можем да направим следните основни изводи:  

 С водеща роля за икономическото развитие на общината се отличават икономически 

дейности в областта на селското и горското стопанство, търговията, туризма и други дейности 

на третичния сектор; 

 Отчетените стойности на основните икономически показатели през 2014 г. отреждат на 

третичния сектор първо място в структурата на местната икономика. Водещо място заема 

сектор G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, в който през 2014 г. са 

концентрирани близо 46,0% от предприятията в община Котел. През посочената година сектор 

G формира почти 49,0% от реализираните приходи от дейността в структурата на местната 

икономика; 

 Сектор F – „Строителство“ (отнасящ се към икономическите дейности на вторичния 

сектор) се нарежда на второ място по реализирани приходи от дейността в нефинансовия 

сектор. През 2014 г. предприятията в сектора формират 11,5% в структурата на показателя на 

общинско ниво. Водещо място в сектор С – „Преработваща промишленост“ заемат 

текстилната и килимарската промишленост, дървообработването; 

 Първичният сектор заема последно място в структурата на показателя „приходи от 

дейността“ в местната икономика. Със структуроопределяща роля се отличава сектор A – 

„Селско, горско и рибно стопанство“, за който през 2014 г. се отчитат близо 9,0% от 

реализираните приходи от дейността в нефинансовия сектор в община Котел. 

  

 

2.2.  Прогноза за икономическото развитие на община Котел 

 

2.2.1. Прогноза за икономическото развитие на община Котел по 

икономически сектори (КИД–2008) – Динамичен анализ на 

движението на дяловете (ДАДД) „Dynamic Shift-Share analysis“ за 

целите на икономическата прогноза на ОУП – община Котел  
 

Приложението на ДАДД има няколко различни разновидности. В планирането тази 

методика се използва като прогностичен инструмент с цел да се определи как макропрогнозите 

за тренда на националния растеж ще повлияят на едно субнационално ниво, напр. регион, 

област или община.  

Този метод позволява да се изследва икономическата конкурентоспособност на 

конкретна територия чрез използване на данни за наетите или друг показател по сектори за 

определен времеви период. Така, факторите, засягащи конкурентоспособността във всяка от 

изследваните територии (национална, районна и общинска) са емпирично тествани за тяхната 

значимост. 

С цел да се определи конкурентната позиция на всяка териториална субединица, 

поотделно се прилага ДАДД (DSSA – Dynamic Shift-Share Analysis)53 анализ за всяка една от 

тях. Това позволява да се „изолира“ конкурентната позиция на всяка по-малка територия от 

влиянието на националния тренд и т.нар. индустриален микс в динамиката на броя наети, 

който съществува за анализирания период. Отделно, индустриалният микс се улавя в самия 

процес на изследване. 

                                                      
53

Стойчев К., (2008) Регионален баланс на промишленото производство: структура и оптимизация, 

Кандидатска дисертация, София, 2008г. 

http://www.suggfrpg.net/files/AvtoreferatFINAL.pdf
http://www.suggfrpg.net/files/AvtoreferatFINAL.pdf
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Техниката на анализа позволява да декомпозираме растежа на три части или 

компонента (фактори): национален растеж, индустриална структура (микс) и регионална 

конкуренция. 

Компонентът „Национален растеж“ – N измерва нарастването на броя наети, който би 

възникнал, ако всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп на изменение 

на броя на наетите.  

Ефектът на индустриалната структура I или Si улавя влиянието на индустриалната 

структура на националната икономика върху регионалната заетост или ръста на БВП. Страна 

с концентрация на бързо растящи индустрии ще има позитивен ефект на индустриалната 

структура. Обратно, страна с концентрация на бавно растящи индустрии ще има негативен 

ефект на индустриалната структура върху региона.  

Към настоящия етап на развитие на България редица производства отчитат бързо 

нарастване на броя наети спрямо средно европейските стойности. Причините за това са 

няколко. Първо, редица „прохождащи“ подсектори имат изключително ниска база за 

сравнение и появата на всяка нова по-голяма фирма дава осезаем ефект в общите данни за 

заетостта. Второ, страната ни отчита и по-високи темпове на ръст на БВП от редица страни на 

ЕС като причините за това са сходни.  

Регионалният конкурентен ефект (РКЕ) или Ri, измерва разликата между регионалния 

и националния индустриален темп на растеж. Той показва дали съответният сектор или 

подсектор е адаптивен в регионален аспект. Ако след изчисляване на националния темп на 

растеж и на индустриалния микс на съответния регион, той има позитивни стойности, то се 

предполага, че регионът/общината има някакви сравнителни предимства, които осигуряват 

икономически постижения, превъзхождащи националния темп на растеж в съответния 

подсектор и/или като цяло. Това може да се изрази чрез следното уравнение:  

В настоящата прогноза за нуждите на ОУП на община Котел се прилага подходът, 

използващ данни за броя наети лица по трудово или служебно правоотношение в периода 

2011–2017 г. С помощта на изчисляването на т.нар. коефициент на локализация (LQ) на база 

данните за броя наети лица, се търси местоположението на секторите в двумерно 

пространство. Целта е да се определят сектори, които притежават сравнителни предимства, 

базови са за регионалната икономика на общината и са носителите на растеж, но разпределен 

спрямо националния импулс, секторния дял и регионалната адаптивност. 

Прилаганата разновидност на ДАДД налага изчисляването на диференциален и 

пропорционален дял, чрез които се търси каква е степента на конкурентоспособност на 

секторите на регионалната икономика.  

Диференциален ефект – известен също като ефект на местния фактор: 

Диференциалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която 

се дължи на факта, че регионалните/локални индустрии могат да се развиват в различна степен 

и посока от същия сектор в национален мащаб.  

Пропорционален ефект – известен също като индустриален микс (смесен) ефект: 

Пропорционалният ефект представлява тази част от общата регионална промяна, която 

може да се обясни със съединяване, смесване на икономическите дейности на региона в 

комбинация с общата национална тенденция в развитието на отделните икономически сектори. 

Пропорционалният дял или ефект възниква от факта, че на национално ниво някои сектори 

нарастват по-бързо или по-бавно от други.  

Заедно пропорционалният и диференциалният ефект формират общата промяна (Total 

Shift).     

След като се направят необходимите изчисления и анализи, се пристъпва към 

верификация на получените данни.  

В настоящата прогноза се използва показателят „наети лица по трудово и служебно 

правоотношение“ по икономически дейности съгласно КИД–2008. По дефиниция наети 
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лица54 са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на 

труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на 

които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на 

работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът 

за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време. 

Предложената методология позволява да се извърши задълбочен разрез на секторите на 

икономиката на Югоизточен район от ниво 2 и на община Котел. 

 Анализ на национално ниво и Югоизточен район:  

Използването на ДАДД позволява да се установят с голяма точност постигнатите от 

икономическите сектори резултати по отношение на заетостта. Анализът позволява да се 

разкрие до каква степен националните тенденции стимулират или забавят развитието, как се 

отразяват секторните изменения на региона и накрая как самият регион се адаптира.  

В национален мащаб положителен темп по отношение броя на наетите лица в периода 

2011–2017 г. се отчита за сектори A, C, E, H, I, J, M, N, Q, R и S. Всички останали сектори имат 

негативен темп. Това поражда и негативно национално влияние в тези сектори.  

 

Фиг.2.2.1.01. Темп на изменение в броя на наетите лица по икономически дейности (сектори 

по КИД–2008) в България за периода 2011–2017 г. (%) 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

 

В посочения период, най-значително намаление на наетите лица на национално ниво се 

отчита за сектор В – Добивна промишленост (–12,6%), следван от спада в сектор F – 

Строителство (–10,0%).  

Налице е ускорен процес на деиндустриализация на страната независимо от редица 

мерки, насочени към стимулиране на нефинансовия сектор, което ярко се илюстрира от броя 

наети. Особеността е, че при миграция на работната сила към сектора на услугите тя загубва 

своите производствени традиции и навици и много трудно се „връща“ към производствени 

дейности.  

Най-голям ръст в броя на наетите лица на национално ниво в периода 2011-2017 г. се 

отчита за сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“ (39,6%). На второ място се нарежда сектор R – „Култура, спорт и 

развлечения“ (19,1%). 

                                                      
54 Източник: www.nsi.bg 
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Фиг.2.2.1.02. Темп на изменение в броя на наетите лица по икономически дейности (сектори 

по КИД–2008) в Югоизточен район от ниво 2 за периода 2011–2017 г. (%) 

 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   
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КИД  

2008 

Икономически  

дейности (A21) 

България  

2011 

България  

2017 

Промяна  

% 

ЮИР 

2011 

ЮИР 

2017 

Промяна 

% 

Очаквана  

заетост на база  

-9,37% 

State  

Growth 

 Effect 

Обща  

промяна 

Очаквана  

промяна 

Диф. 

ефект 

Проп.  

ефект 
LQ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 

А 
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 

СТОПАНСТВО 
68 318 71 340 4,4 11 739 12 939 10,2 10635,53 -1103,47 2303,47 12258,27 681 1622,73 0,59 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 24 743 21 624 -12,6 8 805 8 182 -7,1 7977,33 -827,67 204,67 7695,08 486,9 -282,25 1,23 

C 
ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
501 570 521 444 4,0 73 415 78 552 7,0 66513,99 -6901,01 12038,01 76323,97 2228 9809,98 0,49 

D 

ПРОИЗВОДСТВО И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 

ГОРИВА 

31 178 30 205 -3,1 6 719 6 587 -2,0 6087,41 -631,59 499,59 6509,31 77,7 421,90 0,71 

E 

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

35 559 36 732 3,3 4 706 5 440 15,6 4263,64 -442,36 1176,36 4861,24 578,76 597,60 0,48 

F СТРОИТЕЛСТВО 141 650 127 493 -10,0 23 283 19 546 -16,1 21094,40 -2188,60 -1548,40 20956,01 -1410 -138,38 0,50 

G 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 
386 893 379 830 -1,8 45 224 43 932 -2,9 40972,94 -4251,06 2959,06 44398,40 -466 3425,46 0,38 

H 
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 

ПОЩИ 
137 168 148 623 8,4 16 632 17 728 6,6 15068,59 -1563,41 2659,41 18020,95 -293 2952,36 0,39 

I 
ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
114 856 119 137 3,7 20 929 22 680 8,4 18961,67 -1967,33 3718,33 21709,08 971 2747,41 0,62 

J 

СЪЗДАВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 

ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

65 072 90 854 39,6 2 095 2 163 3,2 1898,07 -196,93 264,93 2925,05 -762,1 1026,98 0,08 

K 
ФИНАНСОВИ И 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  
57 130 56 997 -0,2 3 796 3 002 -20,9 3439,18 -356,82 -437,18 3787,16 -785 347,99 0,17 

L 
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 
24 680 24 035 -2,6 3 342 3 070 -8,1 3027,85 -314,15 42,15 3254,66 -184,7 226,81 0,42 

M 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
69 833 79 533 13,9 4 761 5 085 6,8 4313,47 -447,53 771,53 5422,32 -337 1108,85 0,21 

N 
АДМИНИСТРАТИВНИ И 

СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
106 509 112 810 5,9 9 985 9 814 -1,7 9046,41 -938,59 767,59 10575,71 -762 1529,30 0,28 

O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 114 077 111 624 -2,2 12 489 12 458 -0,2 11315,03 -1173,97 1142,97 12220,45 237,6 905,41 0,36 

P ОБРАЗОВАНИЕ 163 882 162 697 -0,7 21 655 21 794 0,6 19619,43 -2035,57 2174,57 21498,42 296 1878,99 0,44 

Q 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
132 838 138 636 4,4 17 145 18 082 5,5 15533,37 -1611,63 2548,63 17893,33 188,7 2359,96 0,43 

R 
КУЛТУРА, СПОРТ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
31 000 36 911 19,1 3 688 4 877 32,2 3341,33 -346,67 1535,67 4391,22 485,78 1049,89 0,43 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 35 532 37 604 5,8 3 691 3 770 2,1 3344,05 -346,95 425,95 3906,24 -136 562,19 0,33 

Общо   2 242 488 2 308 129 2,9 294 099 299 701 1,9 266453,69 -27645,31 33247,31 298606,86 1094 32153,17   

Таблица 1. Югоизточен район – Динамичен анализ на движението на дяловете на ЮИР 2011–2017 г. спрямо България 2011–2017 г. 
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Данните за темпа на нарастване на наетите лица по сектори показват, че Югоизточен 

район има положителен темп на нарастване в секторите A, C, E, H, I, J, M, P, Q, R и S. В 

останалите сектори темпът е отрицателен. Отчетеният резултат показва положителен темп в 

11 от общо 19 сектора по КИД–2008 и показва, че районът следва националните тенденции в 

икономическо отношение. С най-значителен позитивен темп в периода 2011–2017 г. се 

отличава сектор R – „Култура, спорт и развлечения“, където се отчита ръст в дела на наетите 

лица с 32,2%. С най-голям спад от близо 21,0% се отличава сектор К – „Финансови и 

застрахователни дейности“. 

Можем да интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи групи. 

Първата група (1) обхваща секторите, в които районът следва националния тренд без оглед на 

това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които 

темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е 

положителен или отрицателен.  

Към първата група са секторите: 

(1) A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q, R, S. Всички те следват националната 

тенденция в своя темп на развитие по отношение на заетостта. Тази група можем да поделим 

на две подгрупи с положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).   

(1.1.) С положителен – A, C, E, H, I, J, M, Q, R, S; 

(1.2.) С отрицателен – B, D, F, G, K, L, O. 

(2.) Към втората голяма група принадлежат сектори: N и P. 

По отношение на заетостта на съответния сектор в района можем да поделим втората 

група на две подгрупи с отрицателен и положителен темп. След като един сектор попадне в 

една от тези подгрупи, то задължително националният темп е обратен по знак.  

(2.1.) С положителен районен темп – Р;  

(2.2.) С отрицателен районен темп – N. 

Интерпретация на резултатите за Югоизточен район от ниво 2:  

Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите които допринасят най-много за 

заетостта са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие, който 

в случая е позитивен. Следователно, в бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще 

бъде също позитивен, като някои сектори ще имат и позитивен диференциален ефект. По 

отношение на група 1.2. можем да кажем, че тези сектори са групата на най-бавно развиващите 

се за района. Те, освен че регистрират негативен районен темп, имат и негативен национален 

темп. Следователно тези сектори в бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект, но 

някои от тях могат да имат положителен диференциален ефект. Така или иначе, тяхното 

значение за регионалната икономика в бъдеще ще намалява.   

Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Тоест, 

те се развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към 

първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в 

района, но тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план. 

Следователно, районът разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство, което 

преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите, които в нашия анализ 

осигуряват позитивния диференциален ефект заедно с някои от подсекторите от подгрупа 1.1. 

На територията на района към тази подгрупа се отнася един сектор: Р – „Образование“. 

Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които в районен план имат негативен темп, 

но в национален положителен. Това са секторите, в които районът губи бързо наети, защото 

след като в национален план секторът е нарастващ, то има други райони в страната, в които 

заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. Тези сектори 

могат да допринесат, както положителен така и отрицателен диференциален и/или 

пропорционален ефект. На територията на Югоизточен район към тази подгрупа се отнася 

един сектор: N – „Административни и спомагателни дейности“. 
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2.2.2. Приложение на ДАДД спрямо броя на наетите лица по сектори на 

КИД–2008 за община Котел за периода 2011–2017 г.  
 

 От получените данни за темпа на нарастване на заетостта по сектори става ясно, че в 

периода 2011–2017 г. община Котел има положителен темп на нарастване в секторите A, C, E, 

H, J, O, P, R.  

Можем да интерпретираме получените данни като ги разделим на две големи групи. 

Първата група (1) обхваща секторите, в които общината следва националния тренд, без оглед 

на това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са секторите, при които 

темпът на нарастване е обратен по посока на националния, независимо от това дали е 

положителен или отрицателен.  

Към първата група са секторите:  

(1) A, C, D, E, F, G, H, J, K, L, R. Всички те следват националната тенденция в своя темп 

на развитие по отношение на заетите. Тази група можем да поделим на две подгрупи с 

положителен и отрицателен темп (1.1 и 1.2).   

(1.1.) С положителен – A, C, E, H, J, R;  

(1.2.) С отрицателен – D, F, G, K, L. 

(2.) Към втората голяма група принадлежат –  I, M, N, O, P, Q, S. 

По отношение на заетостта на съответния сектор в общината, можем да поделим 

резултатите на две подгрупи с отрицателен и положителен темп на секторите на местно ниво. 

След като един сектор попадне в една от тези подгрупи, то задължително националния темп е 

обратен по знак.  

(2.1.) С положителен местен темп – O, P. 

(2.2.) С отрицателен местен темп – I, M, N, Q, S. 

Интерпретация на резултатите за община Котел:  

Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите, които допринасят най-много за 

заетостта, са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп на развитие, който 

в случая е позитивен. Следователно в бъдеще пропорционалният ефект към тези сектори ще 

бъде също позитивен, като някои от тях ще имат и позитивен диференциален ефект. Група 1.2. 

са секторите най-бавно развиващи се на територията на общината. Те освен, че регистрират 

негативен общински темп, имат и негативен национален темп. Следователно тези сектори в 

бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект, но някои от тях могат да имат 

положителен диференциален ефект. Тяхното значение за регионалната икономика в бъдеще 

ще намалява. 

Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. Те се 

развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо националния тренд. Към 

първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен темп на нарастване на заетостта в 

общината, но тези сектори имат отрицателен темп на нарастване в национален план. 

Следователно общината разполага с някакво сравнително или конкурентно предимство, което 

преодолява негативната национална тенденция. Това са секторите, които в нашия анализ 

осигуряват позитивния диференциален ефект, заедно с някои от секторите от подгрупа 1.1.  В 

община Котел за периода 2011–2017 г. в тази група попадат сектори О и Р. 

Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които в общински план имат негативен 

темп, но в национален положителен. Това са секторите, в които общината губи бързо наети, 

защото, след като в национален план секторът е нарастващ, то има други области и общини в 

страната, в които заетостта нараства благодарение на много повече инвестиции в тези сектори. 

Тези сектори могат да допринесат както положителен, така и отрицателен диференциален 

и/или пропорционален ефект. В периода 2011–2017 г. на територията на община Котел към 

тази подгрупа се отнасят сектори I, M, N, Q, S. 
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КИД 

2008 

Икономически 

дейности (A21) 
България  

2011 

България  

2017 

Промяна  

% 

Общ. Котел  

2011 

Общ. Котел 

2017 

Промяна  

% 

Очаквана 

 заетост  

-9,79 

State Growth  

Effect 

Обща  

промяна 

Очаквана  

промяна 

Дифер. 

 ефект 

Пропор. 

ефект 
LQ. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 

А СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 68 318 71 340 4,4 626 717 14,5 659,51 33,59 57,41 653,61 63 -5,90 0,20 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 24 743 21 624 -12,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 501 570 521 444 4,0 214 249 16,4 225,57 11,49 23,64 222,56 27 -3,00 0,01 

D 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 

ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 

31 178 30 205 -3,1 17 16 -5,5 18,21 0,93 -1,88 16,74 0 -1,47 0,01 

E 
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

35 559 36 732 3,3 55 59 8,1 57,66 2,94 1,49 56,53 3 -1,13 0,03 

F СТРОИТЕЛСТВО 141 650 127 493 -10,0 189 162 -14,2 198,76 10,12 -36,86 169,79 -8 -28,98 0,03 

G 
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 

386 893 379 830 -1,8 209 197 -5,8 220,51 11,23 -23,41 205,46 -8 -15,05 0,01 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 137 168 148 623 8,4 60 62 2,6 63,22 3,22 -1,68 65,01 -3 1,79 0,01 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 114 856 119 137 3,7 90 84 -6,4 95,08 4,84 -10,58 93,60 -9 -1,48 0,01 

J 
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

65 072 90 854 39,6 8 9 10,6 8,60 0,44 0,43 11,39 -2,4 2,80 0,00 

K ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  57 130 56 997 -0,2 12 9 -27,2 13,15 0,67 -4,06 12,45 -3 -0,70 0,00 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 24 680 24 035 -2,6 2 1 -47,9 2,02 0,10 -1,02 1,87 -0,9 -0,15 0,00 

M 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

69 833 79 533 13,9 11 10 -5,4 11,63 0,59 -1,18 12,57 -2 0,94 0,00 

N 
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ 
106 509 112 810 5,9 33 28 -12,7 34,39 1,75 -5,91 34,57 -6 0,18 0,01 

O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 114 077 111 624 -2,2 171 172 0,5 180,56 9,20 -8,30 167,68 4,6 -12,88 0,03 

P ОБРАЗОВАНИЕ 163 882 162 697 -0,7 184 185 0,4 193,70 9,86 -9,13 182,51 2,1 -11,19 0,02 

Q 
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 

РАБОТА 
132 838 138 636 4,4 101 100 -1,3 106,71 5,43 -6,71 105,70 -6 -1,01 0,01 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 31 000 36 911 19,1 29 30 4,2 30,35 1,55 -0,35 34,29 -4 3,95 0,02 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 35 532 37 604 5,8 24 22 -8,1 25,29 1,29 -3,24 25,40 -3 0,11 0,01 

Общо    2 242 488 2 308 129 2,9 2 064 2 114 2,4 2144,91 109,23 -31,34 2071,73 42 -73,18  

Таблица 2. Община Котел – Динамичен анализ на движението на дяловете за периода 2011–2017 г. спрямо България 2011–2017 г.  

По данни на: НСИ, собствени изчисления 

Стойностите на броя на наетите лица по икономически дейности за 2017 г. на общинско ниво се базират на собствени изчисления. 

За нуждите на настоящата прогноза, данните за броя наети лица в някои сектори по КИД–2008 през 2017 г. са надценени с цел постигане 

на по-голяма реалистичност на прогнозата с икономическата ситуация в община Котел.



 

2.3. Прогноза за икономическата система на община Котел на база ефект на 

мултипликатора  
 

Въздействието на ефекта на мултипликатора и прогнозирането на растежа в един 

конкретен регион може да бъде изследвано чрез уравнение на мултипликатора. 

Мултипликаторният ефект, както на регионално, така и на градско ниво е свързан с понятията 

на регионалните експортни бази като първоначален източник на растежа. Тези сектори са 

отбелязани като експортно ориентирани или често наричани още „икономическа база“. 

Основно се различават по това, че се стремят по-скоро да открият и установят онези стоки и 

услуги, които регионът изнася, отколкото да установят всички продукти, които регионът 

произвежда със собствените си фактори и условия. Същността на експортно базираната 

теория се основава на факта, че всеки регион има два фундаментално различаващи се сектора 

в икономиката:  

1. Експортно ориентирани сектори (Еех) – включват всички дейности, за които 

ефективното търсене е външно за региона и основната част от продукцията се изнася. Тези 

сектори осигуряват по-голямата част от нетните парични потоци в региона.  

2. Местни сектори (Еres) – включват се всички сектори, за които ефективното търсене 

е вътрешно за региона. Това са производствените системи, които всекидневно обслужват 

потребностите на местното население.   

Събрани заедно, двата типа сектори формират общата икономическа структура на 

региона.  Експортно ориентираните сектори са онези, които играят водеща роля при 

първоначалното стартиране на икономическото развитие. Тези сектори определят нивата на 

абсолютните приходи в региона и предопределят успеха и стабилността на местно 

базираните индустрии. Те са онези сектори, които придават ефекта на измененията в 

националната икономика в местния регион или диференциалния ефект от модела на ДАДД. 

Общото допускане може да бъде разписано така: нивото на местните икономически дейности 

по отношение на заетост, приходи и др., е функция на експортно ориентираните 

икономически дейности. Нещо повече, ако допуснем, че тази взаимовръзка е относително 

стабилна за определен период от време, т.е. пропорцията между експортно ориентираните и 

местно ориентираните сектори е стабилна, то тогава е възможно да изчислим влиянието на 

промяната в експортно базираните сектори върху местните сектори и следователно върху 

цялата икономика и да извършим прогноза.  

За целите на прогнозата ще определим експортно ориентираните сектори и местните 

сектори.   

Експортно ориентирани сектори: А, В, C, D, G, I, J, K, M, R. През 2017 г. всички те 

обхващат 1 323 д., които се равняват на 62,6% от всички наети (общ брой наети на местно 

ниво – 2 114 д.). През посочената година, произведената продукция от нефинансовите 

предприятия в общината е в размер на 32 954 хил. лв.55 Следователно, на един нает в местната 

икономика, се падат по 15,59 хил. лв. от произведената продукция в нефинансовия сектор.  

Местни сектори: Е, F, H, L, N, O, P, Q, S, които обхващат 791 бр. наети, равняващи се 

на 37,4%. Коефициентът между експортно ориентираните и местните сектори е 0,6 

(съотношение между брой наети в местните сектори към брой наети в експортно 

ориентираните сектори). На база горната логика, то параметър „а“ има стойност 0,374. За 

целите на анализа, за да отчетем негативните национални трендове, ще извършим корекция 

на параметъра като го разделим на 3. Тъй като тази стойност представлява сегашното 

съотношение за периода 2011–2017 г. ще приемем, че при стойност от 0,125 той отразява 

реалистичния сценарий на развитие. Параметър „а“ със стойност 0,30 би представлявал 

оптимистичния и стойност на параметър „а“ от –0,10 би представлявал песимистичния 

вариант на развитие. Тази прогноза допуска нарастване на броя на наетите в оптимистичния  

 

                                                      
55 Стойност, базирана на собствени изчисления.  
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   и в реалистичния вариант за развитие, като се отчита, че сегашната икономическа система 

няма да може да реализира растеж без физическо нарастване на броя на наетите лица. 

При така поставените условия може да се извърши следната обща прогноза за броя 

наети за периода до края на 2035 г.:  

 

КИД 

2008 

Икономически 

дейност (A21) 

Община  

Котел 

2017 

Оптимистичен 

a = 0,30 

Реалистичен 

a = 0,125 

Песимистичен 

a = –0,10 

  1 2 3 4 5 

А Селско, горско и рибно стопанство 717 1 024 819 652 

B Добивна промишленост .. .. .. .. 

C Преработваща промишленост 249 356 285 227 

D 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 

16 23 19 15 

E 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

59 84 68 54 

F Строителство 162 231 185 147 

G 
Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
197 282 225 179 

H Транспорт, складиране и пощи 62 88 70 56 

I Хотелиерство и ресторантьорство 84 121 97 77 

J 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

9 13 10 8 

K 
Финансови и застрахователни 

дейности  
9 13 10 8 

L Операции с недвижими имоти 1 1 1 1 

M 
Професионални дейности и научни 

изследвания 
10 15 12 9 

N 
Административни и спомагателни 

дейности 
28 41 33 26 

O Държавно управление 172 246 197 157 

P Образование 185 264 211 168 

Q 
Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
100 143 114 91 

R Култура, спорт и развлечения 30 43 34 27 

S Други дейности 22 31 25 20 

  2 114 3 019 2 416 1 921 

 

С оглед реалистичността на прогнозата, нека допуснем икономически растеж от 1,5 % 

на годишна база в периода до 2035 г. При тази консервативна прогноза, към 2035 г. при 

пропорционално нарастване на размера на произведената продукция в нефинансовия сектор, 

стойността би била 20,38 хил. лв. на един нает. 

 
 Оптимистичен 

 

Реалистичен 

 

Песимистичен 

a = –0,10 

Произведена продукция –  2035 г. 

(хил. лв.) 
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 От данните е видно, че дори при песимистичния вариант, икономически растеж по 

отношение на произведена продукция в нефинансовия сектор ще се реализира. Той ще 

произтича от развитието на технологиите, обновяването на икономическите сектори, 

националния растеж, както и от други фактори с външен характер.  

 

2.4. Пространствено развитие 

  
Съгласно главната цел, поставена в заданието за изработване на Общ устройствен 

план на Община Котел, с настоящия проект за ОУП се  цели  създаването на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, както и изграждане на комплексно 

устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите 

природна и антропогенна среда и специфични социално – икономически условия и ще бъде 

стратегически управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за 

нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие и начин на устройство на 

отделните структурни части на територията, която обхваща, за следващите не по-малко от 10 

години. 

Общият устройствен план на Община Котел третира равностойно всички територии – 

земеделски, горски, урбанизирани, защитени и нарушени и определя стратегически тяхното 

бъдещо използване, опазване и устройство.  

Териториалната структура на Общината е формирано от урбанистичната структура, 

където основен център е град Котел с население 5798 жители от общо 19 391 жители в 

общината към 2011 год. Допълнителни центрове са селата Градец и Мокрен – на юг, и Тича, 

Филаретово, Ябланово – на север, организиран чрез пътната връзка през Котленския проход 

като фрагмент от национални транспортни и урбанистични направления през Стара Планина.  

В териториалната структура изпъква изключителното богатство от обекти на 

културно-историческото наследство в границите на Община Котел, което се наслагва върху 

урбанизираните и природни оси и направления.  

Съществена част от проекта заемат териториално-устройствените мерки за активно 

опазване на защитените територии. Очертани са границите с правила за тяхното поддържане, 

с характера и начина на устройство и застрояване и охранителните зони, в съответствие със 

законовите изисквания.  

Общият устройствен план на Община – Котел предвижда:  

- Интегрирано градско (селищно) развитие и обновяване с активно опазване на 

културно-историческото наследство за урбанистичното ядро на Общината – град Котел и 

населените места с обекти на КИН; 

- Усъвършенстване на пътната мрежа с оглед подобряване на връзките между 

населените места и осигуряване на достъп до природните и исторически забележителности; 

- Природосъобразна и поддържаща горско-стопанска дейност в горските терито-рии, 

съчетана с рекреационно-туристически дейности и опазване на природната среда; 

- Развитие на традиционно земеделско производство и животновъдство, съчетано с 

рекреационни дейности на алтернативен туризъм. 

- Комплексно Развитие и обновяване на Инженерна инфраструктура. 

Конкретните предвиждания за пространственото развитие на община Котел са 

изготвени на базата на предоставените и анализирани изходни данни от централни и местни 

администрации, заданието за изготвяне на ОУПО Котел и проведени срещи с представители 

на администрацията на община Котел и прогнозата за социално-икономическото развитие, 

експертното становище на екипа, изготвил ОУПО Котел. 
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2.4.1. Фактори и ограничители на предвижданията 
 

В пространственото планиране на територията на община Котел е отразена 

комплексната оценка от специфичните фактори на територията: 

• Пространствените геоморфологични дадености на територията – релеф, геология, 

рискове от заливане, свлачища и други; 

• Категорията на земята и наличието на поливни площи; 

• Наличните защитени територии за природна защита и защита на културното 

наследство; 

• Други сервитутни ограничения и наличието на санитарно-охранителни зони; 

• Разнообразието от видове дейности (обитаване, селско стопанство, производство); 

• Антропогенни особености; 

• Комуникационна обвързаност; 

• други.   

  

2.4.2. Предвиждания 
 

Териториалната/Пространствената оценка определя развитието на по-голямата част 

от територията на община Котел в посока на селскостопанска и дървопроизво-дителна 

дейност, поради наличието на благоприятни географски характеристики и традиции. По-

голямата част от не урбанизираните територии запазват своята площ. 

Населените места запазват границите си, като те се разширяват до действащите по 

регулационен/кадастрален план, ако има разминаване между тях и границите на 

урбанизираните територии по карта на възстановената собственост (КВС) или Кадастрална 

карта (КК).  

В териториите за производствени и складови дейности са включени всички 

съществуващи производствени територии и стопански дворове. Предвидените територии са 

от разновидност „предимно производствена зона“, в които се допуска застрояването 

предимно с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и 

съоръжения, като в тях не се допускат производства с вредни отделяния. Бъдещите 

инвестиции трябва да са в сферата на преработващата промишленост, леки и не замърсяващи 

производства. 

 

2.4.3. Територии с общо предназначение 
 

Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии: 

 За жилищни функции; 

 За обществено обслужващи функции; 

 За производствени дейности; 

 За рекреационни, курортни и вилни зони; 

 За озеленяване, паркове и градини; 

 За спорт и атракции; 

 За комунално обслужване и стопанство; 

 За обработваеми земи - ниви; 

 За обработваеми земи - трайни насаждения; 

 За необработваеми земи; 

 За гори; 

 За горски земи; 
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 За водни площи; 

 За транспорт и комуникации; 

 За техническа инфраструктура. 

Територии за жилищни функции 

Съгласно чл. 13 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии, жилищните територии обхващат 

части от населеното място, в които са обединени урегулирани поземлени имоти, 

предназначени предимно за жилищно застрояване. 

В ОУПО Котел, териториите за жилищни функции са разположени в населените места 

на територията на община Котел. В проектното предложение на ОУПО Котел заемат площ 

от 1370,2 ха или 1,6 %. 

Територии за обществено-обслужващи функции 

Съгласно чл. 39 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии, в териториите за обществено-

обслужващи функции се разполагат обектите за обществено обслужване, които осигуряват 

следните видове дейности: 

 образование; 

 здравеопазване и социални грижи; 

 култура; 

 религия; 

 административни услуги; 

 търговия, обществено хранене и битови услуги; 

 други обществено-обслужващи дейности. 

С проекта за ОУП Котел в изпълнение на основните задачи, поставени в заданието, са 

локализирани основните елементи на общественото обслужване и техническата 

инфраструктура, както и връзките им с териториите на съседните общини с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение.  

В ОУПО Котел, тези територии са разположени в границите на населените места в 

община Котел. 

В проектното предложение на ОУПО Котел заемат площ от 7,8 ха или 0,009 %. 

Територии за производствени дейности 

Съгласно чл. 24 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии, производствените територии са 

предназначени за устройство и застрояване предимно със сгради и съоръжения за 

производствени и складови дейности.   

С проекта за ОУП Котел в изпълнение на основните задачи, поставени в заданието са 

определени и локализирани терените за евентуално изграждане на малките и средните 

предприятия (МСП). 

В ОУПО Котел, тези територии са разположени в или около границите на населените 

места на територията на Община Котел. В проектното предложение на ОУПО Котел заемат 

площ от 356,8 ха или 0,41 %. 

 Територии за рекреационни, курортни и вилни зони 

Съгласно чл. 27 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии, териториите за рекреационни 

дейности се обособяват като устройствени зони в границите на населените места и 

селищните образувания или извън тях и се определят съгласно следните разновидности: 

Курортна устройствена зона (Ок) и Вилна зона (Ов). 

В ОУПО Котел Курортна устройствена зона (Ок) заема площ от 32,8 ха или 0.038% и 

Вилна зона (Ов) заема площ от 54,9 ха или 0,064 %. 
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Територии за озеленяване 

Съгласно чл. 30 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии, озеленените територии, в 

населените места, селищните образувания и извън тях се определят с общите и подробните 

устройствени планове. Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч. 

всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, 

гробищни паркове, защитни насаждения и разсадници. 

В проектното предложение на ОУПО Котел заемат площ от 73 ха или 0,084 %. 

Територии за спорт и атракции 

Съгласно чл. 33 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии, териториите за спорт и 

развлечения се разполагат в населените места и в край селищната им територия. 

В проектното предложение на ОУПО Котел заемат площ от 11,1 ха или 0,013 %. 

Обекти за спорт и атракции, освен в тези територии, могат да се разполагат също и в 

териториите за жилищни функции, са озеленяване и за рекреационни дейности. 

 

Други терени 

Като други терени са определени: Специални терени (Тсп) и Самостоятелни терени за 

реки и други открити водни площи (Трк). 

Този вид територии заемат площ от 339,4 ха или 0,395 % от общата площ на общината 

и запазват същата площ и в проектното предложение. 

Терени за бази на градското стопанство и техническата инфраструктура  

Този вид територии заемат площ от 1 554,8 ха или 1.81 % от общата площ на общината 

и запазват същата площ и в проектното предложение. На тези територии са разположени 

обекти и съоръжения, свързани с комунално обслужване и стопанство – сметосъбиране и 

почистване, поддръжка на инфраструктурата и други.  

Земеделски територии 

Съгласно чл. 8, т. 2 на ЗУТ, конкретното предназначение на поземлените имоти в 

земеделските територии биват три вида - обработваеми земи - ниви, обработваеми земи – 

трайни насаждения и необработваеми земи. 

През териториите преминават полски пътища и инженерни мрежи, като и са 

разположени отделни инженерни съоръжения и обекти на недвижимото културно 

наследство. Допустимо е изграждането на обекти, чиито функции са съвместими с 

предназначението на земеделските имотите, съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25 

октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 

В проектното предложение на ОУПО Котел Земеделска зона с обработваема земя - 

ниви (Ссб) заема площ от 9 458,9 ха или 11,01 %. На тази разновидност на земеделските 

територии са разположени ниви, зеленчукови градини, ливади и други. На тях основно се 

развива земеделската дейност. 

В проектното предложение на ОУПО Котел Обработваеми земи-трайни насаждения 

(Сст) заемат площ от 1 345,7ха или 1,57 %. Този вид земеделски територии представляват 

овощни градини, лозя и други земеделски земи с трайни насаждения. 

В проектното предложение на ОУПО Котел Земеделска зона с необработваема земя - 

пасища, ливади, поляни и др. (Ссп) заемат площ от 14 059,4 ха или 16,37%.  

В проектното предложение на ОУПО Котел Земеделска зона със специфичен режим - 

земеделско ползване (Ссв) заема площ от 32,8 ха или 0,038 %.  
 

Горски територии 

Съгласно чл. 8, т. 3 от ЗУТ, конкретното предназначение на поземлените имоти в 

горските територии бива два вида - гори и горски земи. Този вид територии заемат голяма 

част от площта на община Котел. 



    Общ Устройствен План на община Котел.   

Стр. 205 от 222 
 

Според съществуващо положение заемат 64 822,9 ха или 66,4 %, а в проектното 

предложение на ОУПО Котел - 55 932,4 ха или 65,1 %. Горите са значителна част спрямо 

горските земи. Горите запазват площта си в проектното решение спрямо съществуващото, а 

незначително намаление има единствено при горските земи заради прехвърлянето им към 

териториите за озеленяване, паркове и градини. 

Територии за водни площи 

Териториите за водни площи обхващат естествени и изкуствени водни обекти - реки, 

канали, езера и язовири. Териториите, заети от води и водни обекти, са изключителна 

държавна собственост съгласно Закона за водите. 

В проектното предложение на ОУПО Котел заемат площ от 338,5 ха или 0,394 %. 

 

Територии за транспорт и комуникации 

В изпълнение на една от основните задачи, поставени в заданието за ОУПО Котел е 

направено  изследване и анализ на съществуващата комуникационно - транспортна 

инфраструктура и на отделните транспортни мрежи. 

По съществуващо положение този вид територии заемат площ от 276,3 ха или 0,3 % от 

площта на община Котел, а в проектното предложение на ОУПО Котел са съответно  1 507,7 

ха или 1,75 %. 

Територии за техническа инфраструктура 

Териториите за техническа инфраструктура обхващат такива за водоснабдителни, 

канализационни, енергийни, хидромелиоративни съобщителни и други мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура. 

В проектното предложение на ОУПО Котел заемат площ от 47,1 ха или 0,055 %.  

 

2.4.4. Територии с устройствен режим 
 

С ОУПО Котел се предвиждат следните територии с устройствен режим: 

1. Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване; 

2. Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване; 

3. Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване; 

4. Зона за обществено-обслужващи дейности; 

5. Предимно производствена устройствена зона; 

6. Зона за малки и средни предприятия; 

7. Терени за добив на полезни изкопаеми; 

8. Курортна устройствена зона; 

9. Вилна устройствена зона; 

10. Зона за паркове и градини; 

11. Зона за озеленяване; 

12. Терени за гробищни паркове; 

13. Самостоятелни терени за спорт и атракции; 

14. Специални терени; 

15. Самостоятелни терени за реки и други открити водни площи; 

16. Самостоятелни терени за транспортна инфраструктура; 

17. Самостоятелни терени за обекти на техническата инфраструктура; 

18. Земеделска зона със специфичен режим - земеделско ползване; 

19. Земеделска зона с обработваема земя - ниви; 

20. Земеделска зона с обработваема земя - трайни насаждения; 

21.Земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и др.; 

22. Стопански гори; 

23. Защитни гори; 

24. Самостоятелни терени за горски разсадници; 
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25. Терени за обекти на НКН; 

26. Природни резервати и забележителности; 

27. Терени за възстановяване и рекултивация. 

Конкретните параметри за устройство на тези територии са посочени в т. 2.5. 

„ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО КОТЕЛ“. 

 

2.4.5. Терени със самостоятелен устройствен режим 
 

Конкретните параметри за устройство на тези терени са посочени в т. 2.5. „ПРАВИЛА 

И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО КОТЕЛ“. 

 

2.4.6. Защитени и нарушени територии 
 

Защитените територии са защитени територии, определени със закон. Такива територии 

могат едновременно да имат и предназначение и за земеделски, горски, урбанизирани и други 

територии. 

Нарушените територии са територии с отпаднало предишно предназначение, с 

необходимост от предприемане на мерки по рекултивация и възстановяване за последващо 

предназначение. 

С ОУПО Котел се предвиждат и следните защитени и нарушени територии, допълващи 

общото предназначение на териториите: 

• Защитени зони по Директивите за местообитанията и птиците (НАТУРА 2000); 

• Защитени територии по Закона за защитените територии; 

• Територии за природозащита; 

• Защитени територии за опазване на културното наследство; 

• Територии за превантивна устройствена защита за опазване на културното наследство; 

• Територии с особена териториално-устройствена защита; 

• Територии за възстановяване и рекултивация. 

В проектното предложение на ОУПО Котел „Природни резервати и забележителности“ 

(Рпз)  заемат площ от 701,6 ха или 0,817%. 

Територии за защитени зони по Директивите за местообитанията и птиците (НАТУРА 

2000), защитени територии по Закона за защитените територии и Територии за 

природозащита 

Съгласно чл. 8, т. 4 от ЗУТ, на тези територии са разположени природни резервати, 

национални паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове, 
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защитени местности, плажове, дюни, водоизточници със санитарно-охранителните им зони, 

водни площи, влажни зони, защитени крайбрежни ивици. 

Защитени територии за опазване на културното наследство и територии за превантивна 

устройствена защита за опазване на културното наследство 

Съгласно чл. 34 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии, територии с културно-историческо наследство 

са: 

• териториите със статут на групови НКЦ, както и териториите на НКЦ на парковото и 

градинското изкуство, културни ландшафти и исторически места, определени при условията 

и по реда на ЗКН; 

• обособените територии в границите на населените места, съдържащи урегулирани 

имоти с НКЦ; 

• охранителните зони на НКЦ - единични и групови, определени по реда на ЗКН. 

Конкретните режими за опазване на обектите на недвижимото културно наследство се 

определят при условията и по реда на ЗКН, като са отразени в текстовите и графичните 

материали на ОУПО Котел. 

В проектното предложение на ОУПО Терени за обекти на НКН“ (Тнкн)  заемат площ от 

560,7 ха или 0,653 %. 

 Територии с особена териториално-устройствена защита 

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, територии с особена териториално-устройствена защита, 

включително територии със специфична характеристика, са територии определени по реда на 

отделни закони, които могат да придобиват специален режим на устройство и контрол. 

Обхватът и режимът на устройството им се определят с концепции и схеми за пространствено 

развитие и устройствени планове. 

Територии за възстановяване и рекултивация 

Съгласно чл. 8, т. 5 от ЗУТ, нарушени територии за възстановяване и рекултивация са 

кариери, рудници, насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и 

други. 

С проекта за ОУОП Котел това са „Терени за възстановяване и рекултивация“ (Т рв) 

заемат площ от 13,1ха или 0,015 %. 

 

2.4.7. Развитие на урбанизираните територии и на техническата 

инфраструктура 
 

Развитието на урбанизираните територии на техническата инфраструктура, освен с 

тяхното разширяване е свързано и с необходимостта от обновяване/рехабилитация на 

съществуващите такива. ОУПО Котел планира общото предназначение на отделните 

територии и устройствените режими за устройството им, както и пространственото 

разположение на обектите и съоръженията на техническата инфраструктура. 

Урбанизирани територии 

С ОУПО Котел се предвижда развитие на териториите за жилищни функции, 

производствени, складови и рекреационни дейности. 

Жилищни функции  

Разширяват се границите на всички населени места в общината с територии около 

съществуващите им граници. С ОУПО Котел се планират и допълнителни територии с 

възможна промяна за жилищни функции при наличието от необходимост от такива – при 

изчерпване капацитета на настоящите жилищни територии при запазване на техния характер 

- нискоетажно свободно стоящо жилищно застрояване за всички населени места и в град 

Котел и комплексно многоетажно застрояване. 

Производствени и складови дейности 

 Запазват се съществуващите територии с предназначение за складови и производствени 

дейности: Предимно производствени – запазване на съществуващите и нови 
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територии/територии с възможна промяна на предназначението за производствени и складови 

дейности около всички населени места в общината и Зона за малки и средни предприятия. 

Рекреационни дейности 

Част от съществуващи такива територии в землищата на територията на община Котел 

се включват към границите на двете населени места.  

Техническа инфраструктура 

Освен плановете за рехабилитация и обновяване на текущата инфраструктура, с ОУПО 

Котел се планира изграждането на нови съоръжения на водоснабдителната и 

канализационните мрежи; 

 

2.4.8. Баланс на територията 
 

код Вид територия 
Площ  

(ха) 
% 

1 Селско стопанство 30 210,4 30,9 

2 Горско стопанство 64 822,9 66,4 

3 Haселени места 1 954,0 2,0 

4 Повърхностни води 245,4 0,3 

5 Добив полезни изкопаеми 170,7 0,2 

6 Транспорт (ЖП, Държавна пътна мрежа) 276,3 0,3 

7 Територии, заети от ЕИРВМ 0,7 0,0 

    97 680,2 100,0 

 

 

код НТП 
Площ  

(ха) 
% 

1000 Ниско застрояване (до 10 м) 17,56 0,02 

1050 За друг вид застрояване 219,40 0,22 

1210 За друг обществен обект, комплекс 1 535,90 1,57 

1300 Обществен селищен парк, градина 0,11 0,00 

1310 Обществен извънселищен парк, горски парк 0,01 0,00 

1350 Гробищен парк 34,23 0,04 

1370 За друг вид озеленени площи 0,13 0,00 

1400 Стадион 4,66 0,00 

1420 Спортно игрище 0,50 0,00 

1600 За вилна сграда 54,42 0,06 

1610 За земеделски труд и отдих (съгласно пар.4 от ЗСПЗЗ) 32,81 0,03 

1620 За почивен лагер 19,10 0,02 

1660 За къмпинг, мотел 1,07 0,00 

1700 За електроенергийното производство 0,71 0,00 

1720 За друго производство на продукта от нефт,въглища,газ,шисти 35,80 0,04 

1760 За дърводобивната и дървообработващата промишленост 3,79 0,00 

1780 За производството на стр. материали, конструкции и изделия 2,27 0,00 

1830 За хранително-вкусовата промишленост 0,50 0,00 

1850 За складова база 4,48 0,00 

1860 За база за селскостопанска или горскостопанска техника 1,60 0,00 

1870 За ветеринарна лечебница 0,19 0,00 

1880 За стопански двор 120,33 0,12 

1890 За животновъден комплекс 12,05 0,01 

1900 За животновъдна ферма 57,64 0,06 

1920 За друг вид производствен, складов обект 76,93 0,08 

2000 За археологически паметник на културата 0,73 0,00 

2020 За исторически паметник, историческо място 0,10 0,00 

2110 За второстепенна улица 2,98 0,00 

2150 За паркинг 0,47 0,00 

2210 За път от републиканската пътна мрежа 139,95 0,14 

2220 За местен път 153,20 0,16 
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код НТП 
Площ  

(ха) 
% 

2230 За селскостопански, горски, ведомствен път 1 207,49 1,24 

2250 За бензиностанция, газостанция 1,86 0,00 

2260 За летище, аерогара 0,10 0,00 

2310 За друг поземлен имот за движение и транспорт 0,01 0,00 

2400 За съоръжение на водопровод 0,03 0,00 

2410 За съоръжение на канализация 0,71 0,00 

2420 За съоръжение на електропровод 0,56 0,00 

2460 За съоръжение на съобщителен провод 0,04 0,00 

2500 Нива 7 537,27 7,72 

2510 Зеленчукова градина 3,12 0,00 

2550 Неизползвана нива (угар, орница) 689,16 0,71 

2560 Изоставена орна земя 1 755,69 1,80 

2570 Друг вид нива 292,79 0,30 

2600 Овощна градина 307,50 0,31 

2610 Лозе 501,96 0,51 

2630 Хмелници 100,29 0,10 

2640 Разсадник 2,97 0,00 

2650 Изоставено трайно насаждение 106,13 0,11 

2660 Друг вид трайно насаждение 412,89 0,42 

2700 Ливада 4 745,37 4,86 

2730 Друг вид ливада 2,64 0,00 

2800 Пасище 8 745,96 8,95 

2830 Друг вид земеделска земя 737,71 0,76 

2840 Гори и храсти в земеделска земя 2 414,98 2,47 

2900 Иглолистна гора 77,16 0,08 

2910 Широколистна гора 9 068,85 9,28 

2950 Друг вид дървопроизводителна гора 51 688,91 52,92 

3000 Голина 106,62 0,11 

3010 Поляна 192,66 0,20 

3020 Просека 0,94 0,00 

3030 Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти 9,99 0,01 

3040 Друг вид недървопроизводителна горска площ 2 861,32 2,93 

3050 Друг вид горски имот 0,40 0,00 

3060 Горски разсадник 0,97 0,00 

3100 Водно течение, река 244,63 0,25 

3130 Мочурище 13,09 0,01 

3140 Язовир 7,83 0,01 

3150 Водоем 3,79 0,00 

3160 Рибарник 0,66 0,00 

3190 Напоителен канал 0,36 0,00 

3200 Отводнителен канал 37,92 0,04 

3220 За извор на прясна вода 0,08 0,00 

3240 За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение 2,55 0,00 

3250 За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение 14,02 0,01 

3260 Гранична река 7,30 0,01 

3400 Резерват 567,02 0,58 

3410 Природна забележителност 6,10 0,01 

3460 За друг вид естествен ресурс за превантивна защита 27,97 0,03 

3530 За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика 3,55 0,00 

3540 За кариера за суровини за строителството и промишлеността 93,41 0,10 

3650 Депо за битови отпадъци (сметище) 8,40 0,01 

3670 Насип, насипище 0,46 0,00 

3700 Деградирала орна земя 0,70 0,00 

3900 Скали 32,94 0,03 

3910 Пясъци 11,82 0,01 

3920 Сипей 3,52 0,00 

3930 Дере 441,02 0,45 

3940 Овраг, промойна 26,15 0,03 

3950 Ями 0,22 0,00 
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код НТП 
Площ  

(ха) 
% 

3960 Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение 16,06 0,02 

    97 680,24 100,00 

 

Индекс УЗ 
площ  

(ха) 
% 

Гз Защитни гори 5 751,3 6,695 

Гст Стопански гори 50 180,4 58,413 

Жк Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване 2,4 0,003 

Жм Жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване 1 367,2 1,592 

Жс 
Жилищна устройствена зона с преобладаващо средноетажно 

застрояване  
0,6 0,001 

Зп Зона за паркове и градини 35,6 0,041 

Ов Вилна устройствена зона 54,9 0,064 

Ок Курортна устройствена зона 32,8 0,038 

Оо Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности 7,8 0,009 

Пмс Зона за малки и средни предприятия 259,2 0,302 

Рпз Природни резервати и забележителности 701,6 0,817 

Пп Предимно производствена устройствена зона 1,5 0,002 

Ссб Земеделска зона с обработваема земя - ниви 9 458,9 11,011 

Ссв Земеделска зона със специфичен режим - земеделско ползване 32,8 0,038 

Ссп Земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и др. 14 059,4 16,366 

Сст Земеделска зона с обработваема земя - трайни насаждения 1 345,7 1,566 

Тго Зона за озеленяване 0,0 0,000 

Тгп Гробищни паркове 37,4 0,043 

Тгр Самостоятелни терени за горски разсадници 1,0 0,001 

Тди Добив на полезни изкопаеми 96,1 0,112 

Тевк Самостоятелни терени за обекти на техническата инфраструктура 47,1 0,055 

Тнкн Терени за обекти на НКН 560,7 0,653 

Трв Терени за възстановяване и рекултивация 13,1 0,015 

Трк Самостоятелни терени за реки и други открити водни площи 338,5 0,394 

Тса Самостоятелни терени за спорт и атракции 11,1 0,013 

Тсп Специални терени 0,9 0,001 

Тти Самостоятелни терени за транспортна инфраструктура 1 507,7 1,755 

  85 905,8043 100 

 

 

   

Елементи на територията на населеното 

място 

Съществуващо 

положение 

Предвиждане по устрой-

ствения план 

обща 

площ 

в ха 

в %  

от 

зоната 

на 

жител 

м2 

обща 

площ 

в ха 

в %  

от 

зоната 

на 

жител 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 

I. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ 

А. Жилищна зона 

1. Нето терени за обитаване (жилищни 

квартали) 
      

2. Терени за обществено обслужване       

2.1. в т.ч. за обекти на образованието       

2.2. в т.ч. за здравеопазване       

2.3. в т.ч. за обслужващи обекти на 

търговията от районно, градско и регионално 

ниво 

      

2.4. в т.ч. за други обслужващи заведения и 

предприятия – култура и изкуство 
      

2.5. в т.ч. за наука и научно обслужване       

2.6. в т.ч. делово и административно 

обслужване 
      

2.7. в т.ч. за социално подпомагане       
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2.8. в т.ч. за спорт и развлечения       

2.9. други обслужващи обекти       

3.  Терени на транспортната инфраструктура 

(улици, площади и паркинги) 
      

3.1. в.т.ч. на първостепенна улична мрежа       

3.2. в т.ч. на второстепенна улична мрежа       

4.  Терени на инженерна инфраструктура        

5. Зелени площи за широко обществено 

ползване 
      

5.1. в т.ч. за паркове, скверове и др. подобни       

5.2. в т.ч. за защитно и мелиоративно 

озеленяване 
      

5.3. в т.ч. за гробищни паркове, ботанически 

градини, дендрариуми, разсадници 
      

6. Други терени (изброяват се) 

Смесени Мултифункционални Зони 
      

Земеделски терени с възможност за 

застрояване 
      

Курортни комплекси       

Общо за А  

(от т.1 до т.6 вкл.) 
      

Б. Зона на селищното стопанство 

7. Терени на производствените обекти       

7.1. в т.ч. на промишлените предприятия       

7.2. в т.ч. на транспортните предприятия       

7.3. в т.ч. на строителните предприятия       

7.4. в т.ч. търговско-снабдителните 

предприятия 
      

7.5. в т.ч. на комуналните предприятия       

8. Терени на транспортната инфраструктура        

8.1. в.т.ч. на железопътния транспорт       

8.2. в.т.ч.  на автомобилния транспорт       

8.3. в.т.ч.  на въздушния транспорт       

8.4. в.т.ч. на пристанища       

9. Терени на инженерната инфраструктура        

10. Залени площи: защитни, рекреационни       

11. Терени за специални нужди       

12. Гробища       

13. Терени за сметища и отпадъци       

Общо за Б (от т.7 до т.13 вкл.)       

Обща площ на селищната територия  

(А+Б = т.1 до т.13 вкл.) 
      

II. ИЗВЪНСЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ 

14. Резервни терени за бъдещо развитие на 

населеното място 
      

15. Селищни образувания       

15.1. в т.ч. вилни зони       

15.2. в т.ч. курортни комплекси       

15.3  в т.ч. промишленост       

15.4  в т.ч. други селищни образувания 

(изброяват се) 
      

16. Земеделски територии       

16.1. в т.ч. обработваеми земи – ниви       

16.2. в т.ч. обработваеми земи – трайни 

насаждения 
      

16.3. в т.ч. необработваеми земи       

17. Горски територии        

17.1. в т.ч. гори       

17.2. в т.ч. защитни гори, дерета       

17.3. .в т.ч. рекреационни гори       

17.4. в т.ч. горски земи       
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2.5. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Котел  
 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО КОТЕЛ 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Тези правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община 

(ОУПО) Котел, наричани нататък за краткост „ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ”, определят 

изискванията и ограниченията при устройственото планиране на територията на община 

Котел. 

Чл. 2. (1) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Котел 

са изработени съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1 от ЗУТ и чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба № 

8 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от 14.06.2001 г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове (наричана нататък за краткост „Наредба № 

8 за ОСУП“) и Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони (наричана нататък за 

краткост „Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ“). 

(2) Правилата и нормативите са неразделна част от ОУПО Котел и уреждат устройството на 

територията в административните й граници. 

Чл. 3. Правилата и нормативите конкретизират прилагането на ОУПО Котел при 

планирането на урбанизираните територии и териториите извън строителните граници на 

населените места и селищните образувания. 

Чл. 4. С правилата и нормативите се определят следните устройствени режими: 

1. Режими за територии извън границите на урбанизираните територии (населените 

места и селищните образувания). 

2. Режими за група имоти в урбанизираните територии, определени чрез устройствени 

зони. 

3. Режими във връзка с планирането на имоти, попадащи в защитени територии и зони. 

Глава втора 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНЯ ОУПО КОТЕЛ 

Чл. 5. ОУПО Котел може да се изменя само когато съществуват предпоставките, определени 

в чл. 134, ал. 1 от ЗУТ. 

(1) При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1, кметът на общината може да нареди 

служебно, с мотивирано предписание, да се изработи проект за изменение на действащия 

ОУПО Котел. 

(2) Изработването на изменението може да се възложи и на външен изпълнител след решение 

на Общинския съвет, когато проектът се финансира от общинския или държавния бюджет. 

Чл. 6. Изменението на ОУПО Котел спира неговото прилагане в частта, за която се отнася 

изменението. 

(1) Кметът на общината налага строителна забрана за частта от Общи устройствен план, за 

която се отнася изменението. 

 

17.5 в т.ч. дерета       

18. Водни течения и водни площи       

19. Терени на транспортната инфраструктура       

20. Терени на инженерната инфраструктура       

21. Територии за добив на полезни изкопаеми       

22. Други (изброяват се)       

Общо за извънселищната територия  

(от т.14 до т.22 вкл.) 
      

Обща площ на общината 

(I+II = т. 1 до т. 22 вкл.) 
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Глава трета 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ 

ПЛАНОВЕ 

Чл. 7. Влезлите в сила или одобрените до датата на влизането в сила на ОУПО Котел 

подробни устройствени планове запазват действието си. 

(1) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на 

чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и проектите за изменения на действащи 

подробни устройствени планове, чието изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от 

Закона за устройство на територията преди сключването на договора за възлагане 

изработването на проекта, се довършват в съответствие с предписанието по чл.135 от ЗУТ. 

Чл. 8. Подробните устройствени планове се изработват въз основа на задание, одобрено от 

кмета на общината и преценено за необходимостта от изготвяне на Екологична оценка от 

РИОСВ-Бургас. 

Чл. 9. В урбанизираните територии, предвидени от ОУПО Котел, се изработват планове за 

регулация и застрояване. 

Чл. 10. При урегулиране на територии без регулация или с не приложена първа регулация 

планът за регулация се изработва при условията на чл. 16 от ЗУТ. 

Чл. 11. При планиране на имоти и/ или територии извън границите на населените места се 

изработва план за застрояване, съгласно изискванията на чл. 59 от ЗУТ и чл. 53 от Наредба 

№ 8 за ОСУП. 

(1) За тези имоти и/ територии задължително се изработва задание, което се съгласува с 

РИОСВ-Бургас, по необходимост и с БДДР-Варна или БДДР-Пловдив (когато имотът/ 

територията граничи с воден обект). 

(2) Съгласуваното задание се одобрява от общинския съвет, след което се изработва ПУП-

ПЗ. 

(3) За тези имоти и/ или територии задължително се изработват план-схеми за 

водоснабдяване, канализация и електроснабдяване. 

(4) Въз основа на тези схеми са разработват и подробни устройствени планове-парцеларни 

планове (ПУП-ПП) за съответните елементи на техническата инфраструктура. 

(5) Допуска се водоснабдяването, отвеждането на отпадните води и електро-снабдяването да 

става и по алтернативни начини, без използването на общите мрежи. 

Чл. 12. За всички имоти и/ или територии, извън границите на населените места, за които се 

изработват подробни устройствени планове, се осигурява и транспортен достъп по сладните 

начини: 

1. За имоти и/ или територии, граничещи с пътища от Републиканската пътна мрежа- чрез 

използване на съществуващи или изграждане на локални общински пътища. 

2. За имоти и/ или територии, предназначени за изграждане на промишлени и складови 

обекти – чрез определяне на общински път с ПУП-ПП и промяната на неговото 

предназначение по реда на Закона за опазване на земеделската земя (ЗОЗЗ). 

3. Във всички останали случаи, могат да се използват земеделските пътища граничещи с 

имота и/или територията, без да се променя тяхното предназначение. 

Чл. 13. Всички план-схеми и ПУП-ПП се изработват и одобряват заедно с плана за 

застрояване на съответния имот и/ или територия. 

 

Глава четвърта 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ 

Чл. 14. Според основното си предназначение, определено с ОУПО Котел, територията на 

община Котел се разделя на: 

1. урбанизирани територии;  

2. Други терени  

3. Земеделски територии;  

4. Горски територии;  

5. Защитени територии.  
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Чл. 15. (1) С ОУПО Котел се обособяват групи устройствени зони и техни разновидности, 

както и територии със самостоятелен устройствен режим по правилата на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 

от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

(2) С ОУПО Котел са предвидени параметрите за допустима урбанистична намеса в извън 

урбанизираните територии, като са определени зоните, в които е допустимо застрояване и 

условията за промяна на предназначението им и за разрешаване на строителство. 

Чл. 16. (1) С ОУПО Котел се обособяват следните групи устройствени зони и техни 

разновидности: 

1. Група жилищни устройствени зони (Ж); 

2. Група устройствени зони за обществено-обслужващи дейности (Оо); 

3. Група производствени устройствени зони (П); 

4. Териториите за рекреационни, курортни дейности и вилни зони; 

5. Група устройствени зони и терени за озеленяване; 

6. Група устройствени зони и терени за спорт и атракции; 

7. Други терени; 

8. Терени за бази на градското стопанство и техническата инфраструктура; 

9. Група земеделски устройствени зони и терени (С); 

10. Група горски устройствени зони и терени; 

11. Група територии за защита на културно-историческото наследство; 

12. Група територии за природна защита; 

13. Нарушени територии за оздравяване, възстановяване и укрепване на земната основа. 

 (2) Спрямо общото си предназначение, определено с ОУПО Котел, териториите на община 

Котел се разделят на: 

1. Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване; 

2. Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване; 

3. Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване; 

4. Зона за обществено-обслужващи дейности; 

5. Предимно производствена устройствена зона; 

6. Зона за малки и средни предприятия; 

7. Терени за добив на полезни изкопаеми; 

8. Курортна устройствена зона; 

9. Вилна устройствена зона; 

10. Зона за паркове и градини; 

11. Зона за озеленяване; 

12. Терени за гробищни паркове; 

13. Самостоятелни терени за спорт и атракции; 

14. Специални терени; 

15. Самостоятелни терени за реки и други открити водни площи; 

16. Самостоятелни терени за транспортна инфраструктура; 

17. Самостоятелни терени за обекти на техническата инфраструктура; 

18. Земеделска зона със специфичен режим - земеделско ползване; 

19. Земеделска зона с обработваема земя – ниви; 

20. Земеделска зона с обработваема земя - трайни насаждения; 

21.Земеделска зона с необработваема земя - пасища, ливади, поляни и др.; 

22. Стопански гори; 

23. Защитни гори; 

24. Самостоятелни терени за горски разсадници; 

25. Терени за обекти на НКН; 

26.Територия на Архитектурен резерват село Жеравна 

27. Природни резервати и забележителности; 

28. Терени за възстановяване и рекултивация. 

Глава пета 
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УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ, 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ 

Чл. 17. Устройствените режими в урбанизираните територии се определят от устройствени 

зони за група имоти или конкретен режим за единични имоти. 

(1) Устройствените показатели се определят от таблицата за идентифициране на територии и 

устройствени зони към тези правила. 

Чл. 18. (1) Жилищните територии обединяват урегулирани поземлени имоти, предназначени 

предимно за жилищно застрояване. 

(2) Съобразно характера на устройство и застрояване, жилищните територии могат да се 

отнасят към следните разновидности на устройствена жилищна зона: 

1. Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване с преобладаващо застрояване с 

височини до 10 м, означена като (Жм); 

2. Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване с преобладаващо застрояване с 

височини до 15 м, означена като (Жс); 

3. Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване, означена като (Жк). 

(3) В жилищните територии, отделни поземлени имоти се урегулират с подробен устройствен 

план за нежилищни обслужващи обекти, както следва: 

1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни 

дейности; 

2. магазини и заведения за хранене; 

3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

4. обществени озеленени площи; 

5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили. 

(4) Освен обектите, посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в жилищните територии 

в съответствие със заявено искане на собствениците им могат да се изграждат: 

1. административни и делови сгради; 

2. хотелски сгради; 

3. занаятчийски работилници; 

4. сгради за безвредни производствени дейности; 

5. бензиностанции, газостанции и автосервизи. 

Чл. 19. (1) На териториите за обществено-обслужващи функции се разполагат обекти за 

обществено обслужване, осигуряващи следните видове дейности: 

1. образование; 

2. здравеопазване и социални грижи; 

3. култура; 

4. религия; 

5. административни услуги; 

6. търговия, обществено хранене и битови услуги; 

7. други обществено-обслужващи дейности. 

(2) Разполагането на обектите за обществено обслужване може да се осъществява и в: 

1. жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като отделни 

обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната територия; 

2. самостоятелни територии за научни, учебни, здравни, търговски и други комплекси с 

обслужващо значение. 

Чл. 20. (1) Производствените и складовите територии са предназначени за устройство и 

застрояване предимно със сгради и съоръжения за производствени и складови дейности. 

(2) Производствените територии според допустимостта за съчетаване на дейности могат да 

се отнасят към следните разновидности на производствена устройствена зона (П): 

1. Предимно производствена устройствена зона, означена като (Пп); 

2. Зона за малки и средни предприятия, означена като (Пмс) 

3. Терени за изкопаеми добив на полезни,  означена като (Тди). 

(3) Територии от разновидност „Предимно производствена зона“ (Пп) се застрояват 

предимно за производствено-складови дейности и допълващите ги административни, 
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търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения. Не се 

допускат производства с вредни отделяния. В тях не се допускат производства с вредни 

отделяния. 

(4) В територии от разновидност „Зона за малки и средни предприятия (Пмс)“ се допуска 

изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и 

заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически 

училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията. 

(5) Територии от разновидност „Терени за изкопаеми добив на полезни“ (Тди) се допускат 

временни обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на 

необходимата техническа инфраструктура. 

Чл. 21. (1) Териториите за рекреационни и курортни дейности и вилни зони са разположени 

в границите на населените места и селищните образувания или извън тях, и съгласно 

предвижданията на ОУПО Котел имат следните разновидности: 

1. Курортна устройствена зона, означена като (Ок); 

2. Вилна устройствена зона, означена като (Ов). 

(2) Отреждането на отделните терени и урегулирани имоти в териториите за рекреационни и 

курортни дейности може да бъде за: 

1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 

санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; 

2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 

3. сгради за обществено-обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за 

хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и др.п.; 

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни басейни, 

пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, хоби-ателиета, 

зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 

6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и 

площи, велосипедни алеи и др.; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, ремонтни 

работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, мрежи на техническата 

инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, помпени станции, 

пречиствателни станции и др.. 

(3) В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при спазване на нормативите 

, освен вилни сгради може да се разполагат и: 

1. магазини и заведения за хранене; 

2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности; 

3. малки хотели с до 40 легла; 

4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

5. бензиностанции и газостанции. 

Чл. 22. (1) Устройствените зони и терени за озеленяване включват всички паркове, градини, 

улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, 

ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници. 

(2) В обществените озеленени площи (паркове и градини) без промяна на предназначението 

им може да се разполагат: 

1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и 

застрояване, необходимо за поддържане на зелената система; 

2. преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, които общо може да заемат площ не повече 

от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на сто от територията 

на паркове и градини с площ до 3 ха; 

3. открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни 

амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да 

заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината); 

4. детски площадки; 
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5. мемориални обекти; 

6. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ. 

(3) Спомагателни и обслужващи постройки към обектите по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 може да се 

разрешават, ако се изискват с нормативен акт и без тях е невъзможно функционирането на 

обектите. 

(4) Изграждането и поставянето на обектите по т. 1 и 2 може да се разрешава само ако: 

1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на парка (градината), съответно в 

план-схемите на техническата инфраструктура и план-схемата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ; 

2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на озеленените 

площи; 

3. необходимите места за паркиране съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 

декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии - ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., в сила от 20.02.2018 г. са 

осигурени в непосредствено прилежащите територии на парка (градината). 

(5) В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се урегулират 

поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на обектите по 

ал.2, т. 1, т. 2, 3, 4 и 6. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти не може 

да бъде по-малко от 40 на сто. 

Чл. 24. В земеделски територии, за които е забранена промяната на предназначението, могат 

да се изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на земеделските 

имотите, съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението им. 

Чл. 26. В горски територии, за които е забранена промяната на предназначението, могат да 

се изграждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност, съгласно 

изискванията на Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителство в горските територии без 

промяна на предназначението им. 

Чл. 28. В териториите за недвижимо културно наследство и защитените територии за 

опазване на културното наследство, необходимите и допустимите устройствени дейности се 

осъществяват при условията и по реда на ЗКН.  

Чл. 29. В защитените зони по Директивата за местообитанията, защитените територии по 

ЗТТ и териториите за природозащита, мероприятията по опазване на природната среда и 

необходимите и допустимите устройствени дейности се осъществяват въз основа на 

плановете за управление, както и на техническите планове и проекти съгласно Закона за 

защитените територии. 

 

Глава шеста 

МРЕЖИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Чл. 30. Сервитутните ивици на линейни и други обекти се определят съгласно действащите 

нормативни актове за съответния вид инфраструктура към датата на учредяването им. 

Чл. 31. В територии в обхвата на пътищата (от републиканската пътна мрежа и общинските 

пътища) в съответствие със Закона за пътищата (ЗП) се изграждат търговски обекти, мотели, 

бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за поддържане на пътищата 

и подземни проводи на техническата инфраструктура. 

(2) Планирането и устройството на уличната мрежа, пътищата и транспортните съоръ-жения 

се съобразява с Глава тринадесета от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони от 22 декември 2003 г. 

Чл. 32. Около водоизточниците на питейни и минерални води и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване се проучват, проектиране, учредяват, утвърждават и експлоатират 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно Закона за Водите от 28.01.2000 г. и Наредба № 

3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
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питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

(2) В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на 

питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване необходимите 

и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се съобразяват с 

изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 

(3) Планирането и устройството на водоснабдителните и канализационни мрежи съоръжения 

се съобразява с Глава четиринадесета от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство 

на отделните видове територии и устройствени зони от 22 декември 2003 г. 

Чл. 33. В територии в обхвата на енергийни мрежи и обекти необходимите и допустимите 

устройствени дейности и сервитутни ограничения се съобразяват с изискванията на Закона 

за енергетиката (ЗЕ). 

(2) Планирането и устройството на енергийните мрежи съоръжения се съобразява с Глава 

петнадесета от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони от 22 декември 2003 г. 

Чл. 34. Планирането и устройството на хидромелиоративни мрежи съоръжения се съобразява 

с Глава шестнадесета от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони от 22 декември 2003 г. 

Чл. 35. В територии в обхвата на електронните съобщителни мрежи и физическата 

инфраструктура необходимите и допустимите устройствени дейности и сервитутни 

ограничения се съобразяват с изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ). 

 

2.5.1. Таблица за идентифициране на територии и устройствени зони 

(към чл. 17, ал. 1 на Правила и нормативи на ОУПО Котел) 
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1.  2.   3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

УРБАНИЗИРАНИ 

ТЕРИТОРИИ 

1. При спазване на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания се 

допуска промяна на предназначението, определено с подробния устройствен 

план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имоти (УПИ) от 
жилищни в нежилищни и от нежилищни в нежилищни, без да се изисква 

изменение на ПУП. В тези случаи предназначението на бъдещите сгради се 

конкретизира с визата за проектиране, която се съобщава на 
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ. 

2. Допуска се промяна в характера на застрояване от средно в ниско при 

свободно разположени в урегулирания поземлен имот сгради. В тези случаи 
характерът на застрояване на бъдещите сгради се конкретизира с визата за 

проектиране. 

   

ГРУПА  

ЖИЛИЩНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ 

Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради. 
Допуска се изграждане на административни и делови сгради, хотели, учебни 

заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията, 

услугите, паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, 
обекти на инженерната инфраструктура и др., при спазване на устройствени 

параметри за съответната жилищна зона. 

Ж кафяв площ 

1.Жилищна зона  
с преобладаващо 

малкоетажно 

застрояване 

40 1,0 40 10 

Устройствени зони с преобладаващо 
застрояване с височини до 10 м.  

Мин. 50 % от озеленената площ е с 

висока дървесна растителност. 

Жм 
светло 

кафяв 
площ 

2.Жилищна зона  
с преобладаващо 

средноетажно 

застрояване 

40 2,0 40 15  

Устройствени зони с преобладаващо 
жилищно застрояване с височина до 15 

м. Мин. 50% от озеленената площ е с 

висока дървесна растителност. 

Жс кафяв площ 
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3.Жилищна зона с 

преобладаващо 

комплексно застрояване 

40 2,0 40 15 

Устройствени зони с преобладаващо 

комплексно застрояване. При създаване 

на индивидуални УПИ за жилищно 
строителство в изградените части на 

жилищните комплекси се спазват 

разпоредбите на чл.22 ЗУТ. 

Жк кафяв площ 

ГРУПА 

УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО-

ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ 

Тази устройствена зона обхваща териториите с обществено-обслужващи 

функции. Основно тези терени попадат в границите на населените места. 

Това са терени, предназначени предимно за осигуряване на обекти за 
обществено-обслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални 

грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия, 

финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно 
обслужване и други дейности от третичния сектор. 

Максимално допустимите параметри на застрояване за детски градини, 

училища, висши училища, лечебни заведения за болнична помощ, заведения 
за социални услуги са, както следва: 

- за детски градини - плътност на застрояване (П) до 30 %, минимална 

озеленена площ 50 %; 
- за училища - плътност на застрояване (П) до 40 %, коефициент на 

интензивност (Кинт.) до 1,2, минимална озеленена площ 20 %; 

- за лечебни заведения за болнична помощ – П до 60 %, Кинт. до 3,0, 
минимална озеленена площ 30 %; 

- за заведения за социални услуги - П до 30 %, Кинт. до 1,2, минимална 

озеленена площ 30 %. 

Промяна на предназначението на сгради за детски градини, училища,  

лечебни заведения за болнична помощ и заведения за социални услуги е 

допустима при условията на Закона за устройство на територията и при 
спазване на устройствените параметри на зоната, в която попада имотът. 

Оо  площ 

4.Зона за обществено-
обслужващи 

дейности 

50 1,5 40 12 

Предимно за обекти на общественото 

обслужване. Не се допускат сгради с 
изцяло жилищни функции. Мин. 10 %  от 

озеленената площ е с висока дървесна 

растителност. 

Оо 
Розов/ 

червен 
площ 

ГРУПА  

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ 

Основното предназначение на тази група устройствени зони е за 
производствено-складови дейности и допълващите ги обществено-

обслужващи, комуникационно-транспортни, благоустройствени и спортно-

развлекателни обекти.  

П   

5.Предимно 
производствена 

устройствена зона 

60 1,5 20  

Основното предназначение на зоната е за 

производствено-складови дейности и 

допълващите ги административни, 
търговски, обслужващи и транспортно-

комуникационни сгради и съоръжения. 

Не се допускат производства с вредни 
отделяния.  

Пп 

тъмно- 
виоле-

тово 

площ 

6.Зона за малки и средни 

предприятия 
50 1,5 35  

За застрояване с производствени, 

складови, административни, търговски и 

обслужващи сгради, работилници и др. 
Не се допускат производства с вредни 

отделяния и влияния върху околната 

среда. Допуска се изграждане на 
жилищни сгради, както и общежития за 

персонала в предприятията, магазини и 

заведения за обществено хранене, 
здравни заведения, професионално-

технически училища и бази. Мин. 20 % 

от озеленената площ трябва да бъде 
осигурена за дървесна растителност. 

Пмс 
розово- 

лилав 
площ 

7. Терени за изкопаеми 
добив на полезни  

10     

Допускат се временни обекти, свързани с 

технологията на добива на подземни 
богатства и на необходимата техническа 

инфраструктура.  

Тди   

ТЕРИТОРИИ ЗА 

РЕКРЕАЦИОННИ И 

КУРОРТНИ 

ДЕЙНОСТИ И 

ВИЛНИ ЗОНИ 

Териториите за рекреационни и курортни дейности се обособяват като 

устройствени зони в границите на населените места и селищните 

образувания или извън тях и се определят съгласно следните разновидности: 

курорт, ваканционно селище, вилна зона и други рекреации. 

Ваканционните селища се застрояват съобразно следните нормативи, 

отнесени към нето територията на селището: 
1. плътност на застрояване (П застр.) - до 30 на сто; 

2. интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,2; 

3. минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като половината от нея 
трябва да бъде осигурена за дървесна растителност; 

4. максимална височина на застрояване - до 10 м. 

   

8. Курортна 
устройствена зона 

30 1,5 50  

Мин. 50 % от озеленената площ трябва 

да бъде осигурена за дървесна 

растителност. 
Ок 

зелено с 

червено 

райе 

площ 

9. Вилна устройствена 

зона  
25 0,8 50 

7,0 и 

кота 

В отделни УПИ при спазване на 

нормативите може да се разполагат и: 
Ов 

жълто 

със 
площ 
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било 

10,0 

магазини и заведения за хранене; сгради 

за социални, здравни, културни, спортни 

и други обслужващи дейности; малки 
хотели с до 40 легла; сгради, мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура и бензиностанции и 
газостанции. 

зелено 

райе 

ГРУПА 

УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Основните функции на тази група са рекреативни, екологохигиенни, 

защитно-мелиоративни и други специфични. Допуска се изграждането на 
обекти със спортни и атракционни функции, при спазване на предвидените 

параметри за устройствената зона и терените. 

   

10. Зона за паркове  

и градини 
1 0,06 

85 

(вкл. 

водни 
площи) 

 

Паркове за ежедневен и седмичен отдих 

като собствеността може да бъде и 

частна. Необходимите площи за широко 
обществено ползване се определят въз 

основа на ПУП. Минимум 60% от 

озеленената площ на парка е с висока 
дървесна растителност. 

Зп зелен площ 

11.Зона за озеленяване 2 0,02 

80 

(вкл. 

водни 
площи) 

 

Допуска се само застрояване, 

обслужващо основната паркова функция 

сгради (кафе, църква, трафопост, 
тоалетна). 

Тго 
зелен 

(райе) 
площ 

12.Терени за гробищни 

паркове 
    

Устройват се на основата на ПУП.  

По периферията на гробищните паркове 

в рамките на регулацията им се 

предвижда задължителна изолационна 

зеленина с мин. ширина 10 м.  
Площта им остава непроменена. 

Тгп 

зелено с 

червен 
контур 

площ с 

контур 

ГРУПА 

УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА 

СПОРТ И АТРАКЦИИ 

Допуска се застрояване само за спорт и атракции.  
Две трети от озеленената площ е с висока дървесна растителност.  

Площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта на усвояване. 
   

13. Самостоятелни 

терени за спорт и 
атракции 

20 0,3 40  

За спортни и атракционни паркове, вкл. 

водни паркове и др. със специфичен 
устройствен режим, конкретизиран с 

ПУП, като параметрите на застрояване 

не могат да надхвърлят пределно 
допустимите. 

Тса 

зелено 
със 

зален 

контур 

площ  

с 
контур 

ДРУГИ ТЕРЕНИ     

14. Специални терени 

        Терени със специфични особености и 

изисквания. Към тях се причисляват 
обектите собственост на Министерството 

на отбраната и от значение за 

националната сигурност. 

Тсп 
сиво- 

розово 
площ 

15.Самостоятелни 

терени за реки и други 

открити водни площи 
 

 

        В урбанизирани територии за водните 

течения се осигурява задължителен 

сервитут, както следва - мин. 3.00 м 
двустранно на коритото и по още мин. 6 

м за улици (алеи) за провеждане на 

инженерната инфраструктура и за 
обслужване на речното корито. Тези 

терени са публична общинска 

собственост и не се допуска промяна на 
предназначението. Площта им остава 

непроменена. 

Трк синьо площ 

ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА 

ГРАДСКОТО 

СТОПАНСТВО И 

ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Това са различни видове терени извън границите на населените места с 

предназначение за транспорт и комуникации, в т.ч. и общинския пътища, за ЖП 
линии и за полски и горски пътища.  

За тези територии се запазва функцията им и не се допуска промяна на 

предназначението, освен за полски пътища, попадащи в територия с допустима 
промяна на предназначението. 

  

16.Самостоятелни 
терени за транспортна 

инфраструктура 

Съгласно действащите 
нормативни актове за този вид 

инфраструктура. 

За тези територии се запазва функцията 

им и не се допуска промяна на 
предназначението, освен за полски 

пътища, попадащи в територия с 

допустима такава промяна. 

Тти 
светло- 

сиво 
площ 

17.Самостоятелни 

терени за обекти на 

техническата 
инфраструктура 

Съгласно действащите 

нормативни актове за 

съответния вид инфраструктура.
  

Това са терени със самостоятелен 

устройствен режим за различните видове 

инженерно-техническа инфраструктура - 
със специфични изисквания. 

Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП. Площта им остава 
непроменена. 

Тевк 
тъмно- 

сиво 
площ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ТЕРИТОРИИ 
    

ГРУПА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

Това са различни видове земеделски терени. За част от тези територии, за 
които е допустима промяна на предназначението, са подходящи за развитие 

на и на други дейности.  
С   
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УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ 

До иницииране и реализиране на допустимата промяна на предназначението, 

тези територии запазват земеделския си характер. 

Без промяна на предназначението на земеделските земи, застрояване, 
свързано с ползването им, се допуска съгласно Наредба № 19 от 25.10.2012 г. 

за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. 

18.Земеделска зона със 

специфичен режим - 
земеделско ползване  

    

Допустимите функции и параметри на 
застрояване се определят съобразно 

функционалното предназначение и 

параметри на съседните устройствени 
зони и терени. Когато е допустимо 

обитаване, застрояването е ниско при 

макс. плътност 25 % и макс. Кинт 0,6. 
Строителство се разрешава въз основа на 

ПУП и след смяна на предназна-чението 

на земеделската земя. 

Ссв 
тъмно- 

жълто 
площ 

19.Земеделска зона с 
обработваема земя - 

ниви 

    

Без промяна на предназначението на 
земеделските земи, застрояване, свързано 

с ползването им, се допуска съгласно 

Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за 
строителство в земеделските земи без 

промяна на предназначението им. 

Ссб 
светло- 

жълто 
площ 

20.Земеделска зона с 
обработваема земя - 

трайни насаждения 

    
Допуска се изграждане само на обекти, 
пряко обслужващи основната функция на 

терена. 
Сст 

светло- 

синьо 
площ 

21.Земеделска зона с 

необработваема земя - 
пасища, ливади, поляни 

и др. 

    

Допуска се изграждане само на обекти, 

пряко обслужващи основната функция на 
терена. Не се допуска промяна на 

предназначението. 

Ссп   

ГОРСКИ 

ТЕРИТОРИИ 
    

ГРУПА ГОРСКИ 

УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ И ТЕРЕНИ 

Устройството и застрояването се осъществяват по реда на Закона за горите. 

Допустимо е изграждане на сгради и съоръжения с функция отдих въз 

основа на ПУП и след смяна на предназначението на земята. Допуска се 
изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при 

спазване изискванията на ЗГ. 

   

22.Стопански гори 
    Основно в зоната на активно влияние, с 

дървопрозводителни и средообразуващи 

функции. 

Гст   

23.Защитни гори 

        Предимно в зоната на активно влияние и 
имат водоохранни, противоерозионни и 

мелиоративни функции. 
Гз 

тъмно-  
с тъмно 

зелен 

контур 

площ  

с 
 контур 

24Самостоятелни терени 

за горски разсадници 

    
Допуска се застрояване само на пряко 

обслужващи основната дейност сгради, 

въз основа на ПУП 

Тгр 

светло- 
зелено 

с 

червен 
контур 

площ  

с 

 контур 

ЗАЩИТЕНИ 

ТЕРИТОРИИ 
    

ГРУПА ТЕРИТОРИИ 

ЗА ЗАЩИТА НА 

КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО 

  
 Допълнителен режим, с който се изисква изпълнението на разпоредбите на 

Закона за културното наследство.    

25.Терени за обекти на 
НКН 

    Съгласуват се с органите, които следят за 

опазване на културно-историческото 
наследство при условията и по реда на 

ЗКН.  

Тнкн 

оран-

жево с 
червен 

контур 

площ  

с 

контур 

26.Територия на 

Архитектурен резерват 
село Жеравна 

40 0,8 60 5,6 Съгласуват се с органите, които следят за 
опазване на културно-историческото 

наследство при условията и по реда на 

ЗКН. 

Тнкн2 

жълто с 

червен 
контур 

площ  

с 
контур 

ГРУПА ТЕРИТОРИИ 

ЗА ПРИРОДНА 

ЗАЩИТА 

 

   

27.Природни резервати 

и забележителности 

Устройството на тези територии се осъществява съгласно Закона за  

защитените територии (33Т) и въз основа на планове за управление и други 
планове. Строителство се допуска при влязъл в сила ПУП. 

Рпз 

розово 
със 

синьо 

райе 

площ  

с 
контур 

НАРУШЕНИ 

ТЕРИТОРИИ ЗА 

ОЗДРАВЯВАНЕ, 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

И УКРЕПВАНЕ НА 

ЗЕМНАТА ОСНОВА 

Тази група обхваща територии и/или части от тях, за които се въвежда 

допълнителен режим, със специфични изисквания и ограничения, 

предизвикани от съществуващите природо-географски и еколого-хигиенни 
фактори. 

   

28.Терени за 
възстановяване и 

рекултивация 

    
Забранява се добив на селскостопанска 

продукция за консумация като храна. 
Трв  площ 
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Изисква се допълнително уплътняване на 

земната основа. 

Изисква се осушаване и допълнително 
уплътняване на земната основа. 


