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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Основание за възлагане 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г. посл.изм. и доп. 

ДВ.бр.13/07.02.2017г.) се поставят нови съществени изисквания към 

устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 

инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на 

действащ общ устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). 

Общият устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране 

на общинската територия, прилагащо интегриран подход за постигане на 

устойчиво развитие в перспектива. Наличието на актуален действащ Общ 

устройствен план на Община Баните е също така предпоставка за 

кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните 

програми на европейските структурни фондове. 

Общият устройствен план на община Баните се изработва въз основа на 

Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. 

1.2. Изпълнител на задачата 

Общият устройствен план на община Баните се изработва от ДЗЗД 

„ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ” въз основа на Договор No. ДГ-101/10.08.2016 г. 

с община Баните след проведена процедура по ЗОП. 

1.3. Териториален обхват на разработката 

Общият устройствен план се изготвя за територията в границите на 

община Баните с обхват на всички землища от общината. 

1.4. Основни принципи, приложени при изработването на ОУПО 

Устройственото планиране, имащо за краен продукт изготвяне на ОУП на 

община Баните, следва да се разглежда като сложен и отговорен процес, който 

определя дългосрочната политика на местните власти в сферата на 

териториалното устройство. На основата на наличните териториални ресурси 

се определят действията за ефективното им използване за целите на 

социално-икономическото и инфраструктурното развитие, съхраняване на 

природната среда и социализиране на недвижимото културно наследство 

(НКЦ).  
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Процесът на изготвяне на ОУП на община Бнаите изисква прилагане на 

утвърдена от теорията и практиката методология за изготвяне на подобен тип 

планов документ в пространственото планиране. Тя се базира на спазването на 

няколко основни принципа: 

• Принцип за интегрираност – изразява се в прилагането на методически 

подход, отчитащ влиянието на разнопосочни фактори на развитие и 

използване на териториалните ресурси, на търсене на възможности за 

съвместяване на разнопосочни интереси с превес на тези с изразен 

публичен характер. Принципът за интегрираност се допълва и с 

изискването за координация на устройственото планиране със 

стратегическото планиране и програмиране, на съвместяване на 

екологическите изисквания със социално – икономически и др. 

• Принцип за реалистичност – изразява се във възможността за 

приложимост на устройственото решение, съдържащо се в ОУП и на 

отчитане на обективните фактори за пространствено развитие на 

общината. 

• Принцип за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба 

в устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. 

Прилагането на този принцип при разработване на ОУП на община 

Баните следва да се съобрази с обективни прогнозни разчети за 

протичащите процеси, които да отчитат очакваното въздействие на 

фактори със стимулиращо и със задържащо влияние върху 

пространственото развитие. Предлаганото устройствено решение следва 

да е относително устойчиво във времевия хоризонт на действие на 

ОУПО. 

• Принцип на партньорство между заинтересованите страни (на първо 

място местните власти, бизнеса, НПО, местното население). 

• Принцип на публичност на устройственото решение – участия на 

жителите на общината в обсъждания на Предварителния проект на 

ОУПО и отчитане на техните предложения. 

• Принцип на устойчиво развитие – ОУПО Баните трябва да осигурява: 

o достъпност – пространствена, социална, финансова; 

o условия и интерес за реализация на различни социални и възрастови 

групи; 
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o опазване на околната среда – природна и антропогенна (хора; 

културно- исторически ценности); 

o запазване на интересите на бъдещите поколения – това, което 

създаваме с действие или бездействие тук и сега, трябва да запази 

правото на избор на идните поколения. Целта е да предадем 

наследството си от миналото на бъдещето максимално 

некомпрометирано и по възможност подобрено, доколкото позволяват 

капацитета и нивото ни на интелектуално, духовно и научно-

технологично развитие. 

1.5. Подход, избран за изработването на ОУПО 

Главният подход, избран за изработването на ОУПО Баните, е 

холистичният подход. Негови основни характеристики са: цялостност и 

интегралност. Това означава решаването на отделните задачи в тяхната 

цялост и взаимна обвързаност – времева, функционална, пространствена, 

системна и методична.  

Холистичният подход налага ефективно взаимодействие и постоянна 

комуникация както между членовете на проектантския колектив, така и между 

всички заинтересовани страни и участници в процеса на изготвяне, 

процедиране и прилагане на ОУПО – местни и държавни власти, частен бизнес, 

местно население, собственици, одобряващи и съгласуващи инстанции, 

неправителствен сектор и други заинтересовани страни. Холистичният подход 

позволява всички нива и аспекти на процеса да функционират балансирано 

заедно за оптимален ефект. 

1.6. Методи, прилагани при устройствените проучвания и решения 

Основен момент в използваната методология за изработване на ОУП е този 

за прилаганите методи на проучвания и на устройствените решения. При 

изработване на ОУПО е използвана следната система от методи на 

проучвания: 

• Основни методи – аналитично-синтезни методи: 

o Анализ на: 

▪ природо- географските характеристики; 

▪ социално- икономически условия; 

▪ културно- историческо развитие. 
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o Контент анализ – при него се определя пространственото 

разположение на различни видове дейности, връзките между тях и 

се извеждат основни принципи за функционирането на системата. 

o Синтез на: 

▪ териториални и функционални приоритети; 

▪ пространствени сценарии; 

▪ оптимален вариант за устойчиво развитие; 

▪ устройствени решения на ОУПО; 

▪ управленски механизми за прилагане на ОУПО. 

• Други методи: 

o Статистически. 

o Системен. 

o Теренен. 

o Графичен. 

o Описателен. 

Важен принцип в прилаганата методология за изработване на ОУП на 

община Баните е отчитане на влиянието на факторите със: 

• стимулиращ характер за развитието и устройственото планиране; 

• задържащ характер за развитието и устройственото планиране. 

1.7. Отчитане на ограничителите за пространствено развитие 

Съществуващите методически подходи и досегашният практически опит 

при изработване на ОУП на общини показва, че факторите с ограничително 

въздействие за развитие са с антропогенен характер и с природен характер.  

При разглеждане на ограничителните фактори, оказващи задържащо влияние 

занобщото пространствено развитие на община Баните ще бъде отчетено 

влиянието на следните фактори с антропогенен характер: 

• размера на инвестиционните ресурси (състояние и тенденции в 

тяхното осигуряване), ниското ниво на приходи в общинския бюджет и 

ограничената финансова самостоятелност на общината; 

• демографското състояние - възрастовата, образователната и 

професионалната структура на населението и неговата оценка; 

• ограничения поземлен ресурс, собственост на общината; 

• степента на развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура на територията на общината; 
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• степента на популяризиране и социализиране на обектите на 

богатото и разнообразно недвижимо културно наследство на 

територията на общината, в т.ч. недвижими културни ценности като 

археологически находки, паметници на архитектурата и културата, 

защитени обекти и ансамбли, исторически обекти и др.; 

• движими културни ценности;  

• нематериално културно наследство; 

• разположението на магистралните проводи и комуникации, които играят 

ролята на ограничители за развитие на определени функции; 

• състояние на сградния фонд; 

• равнището на развитие на социалната инфраструктура; 

• други. 

Възможните ограничители за пространственото развитие от природен 

характер, обект на проучвания на ОУПО, са: 

• защитени територии и зони по Натура; 

• нарушени територии и замърсени територии; 

• частите от територията, застрашени от бедствени ситуации (наводнения, 

пожари, свлачища и др. подобни). 

1.8. Отчитане на стимулаторите за пространствено развитие 

Факторите, с антропогенен характер, стимулиращи комплексното 

социално-икономическо и инфраструктурно развитие, които ще бъдат отчитани 

при устройственото планиране (чрез ОУПО) са: 

• потенциал за развитие на животновъдството, зърнопроизводството 

и производството на технически култури;  

• екологично и алтернативно земеделие;  

• хранително-вкусови производства; 

• наличие на условия за развитие на малки и средни предприятия, 

преработващи местната селскостопанска продукция, ориентирана към 

туристическия сектор; 

• енергийна инфраструктура – използване на ВЕИ (възобновяеми 

енергийни източници); 

• високо равнище на жилищна задоволеност на населението. 

От стимулаторите с природен характер ще се вземат под внимание 

следните: 
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• природна среда с много добри екологични характеристики; 

• наличие на туристически ресурси с възможности за 

многофункционално използване. 

1.9. Предназначение на ОУПО Баните 

Общият устройствен план на община Баните, е управленски инструмент 

на местната власт в сферата на устройствената политика, насочена към 

създаване на пространствени и функционално-управленски условия за 

развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове 

територии при отчитане на съществуващите природни и антропогенни 

характеристики и специфични социално-икономически условия. 

С ОУП се детайлизират териториалните насоки на развитие, заложени в 

пространствените документи от по-високо йерархично ниво – Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР). По този начин на нормативно 

ниво ОУП се явява основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) 

и Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

С ОУП се дава пространствено измерение на предвижданията и на други 

стратегически и планови документи за територията на общината – стратегии за 

развитие на областта и общината, в сферата на околната среда, управлението 

на отпадъците, туризма, икономиката и т.н. Определят се ограничителните 

режими върху територията, произтичащи от различни закони и подзаконови 

нормативи по отношение на опазването на историческите и културни ценности, 

горския и земеделски фонд, опазването на околната среда, възстановяването 

на нарушени територии и т.н.  

1.10. Цели на ОУПО Баните 

Основната цел на ОУП на община Баните е да предложи условия и 

решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура 

за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в 

хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите 

природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически 

условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на 

възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни 

общини в границите на област Смолян. 
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Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община 

Баните, предполага предлагане на устройствено решение, ориентирана в 

четири направления: 

• развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции в 

общината; 

• развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената 

структура на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие 

с трансформираните и новите функции; 

• осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените 

места жизнена среда; 

• осигуряване на екологичен баланс и единство при осъществяване на 

съществуващите и новите функции в общината. 

Предлаганите направления на ОУП на община Баните следва да бъдат 

възприемани като предварителни и ориентировъчни, рамкиращи проучванията 

и проектните решения в отделните етапи и фази на изработване на ОУП на 

общината. В процеса на съставяне на плана същите могат да бъдат допълвани, 

доразвивани и конкретизирани от авторите на ОУПО и да се диференцират 

като специфични цели с: 

• функционална насоченост (първа група цели на ОУПО) - 

функционалният им обхват е ориентиран към преструктуриране на 

съществуващите и появата на нови функции на общината. Чрез тази 

група цели с ОУП се предвижда да се създадат условия за: 

o развитие и утвърждаване на социално-икономическия и 

инфраструктурен комплекс на община Баните с оглед на 

потенциалите й в област Смолян; 

o ефективното използване на ресурсите и териториалните 

потенциали на общината за целите на социално-икономическото 

й развитие; 

o по-добро обвързване на транспортната инфраструктура на 

общината с тази от регионална и национална значимост; 

o по-пълно използване на природните и антропогенни ресурси 

за развитие на различни видове туризъм; 

o развитие на обслужващите функции на населените места и 

поставянето им в съответствие с реалните потребности на 

населението. 
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• устройствена насоченост (втора група цели на ОУПО) – те са свързани 

с предлагане на устройствено решение, създаващо условия за 

ефективно, балансирано и репродуктивно ползване на териториалните 

ресурси на общината. Сред тях се откроява: 

o "обитаване" (решаване на проблемите на обитаването и 

жилищния фонд и хуманизиране на съществуващите жилищна 

среда и др.); 

o "труд" (преустройство и създаване на нова по характера си 

устройствена среда в зоните за труд); 

o "отдих" (развитие на различни форми за отдих и туризъм, 

устройство на средата за отдих и интегрирането им с подходящи 

пространства от неурбанизираните територии или урбанизираните 

територии). 

• средова насоченост (трета група цели на ОУПО) – по своят характер и 

съдържание това са цели и задачи, ориентирани към постигане на 

качествена, балансирана и устойчива жизнена среда. 

1.11. Задачи на ОУПО Баните 

Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Баните е 

свързано с решаване на следните задачи: 

• да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на 

комплексните социално- икономически, пространствени и 

инфраструктурни предвиждания, както и на политиките за опазване на 

околната среда в перспективен период до 2025 - 2035 година. 

• да предложи функционално зониране на територията, чрез: 

o определяне на мястото на община Баните и на общинския 

център в териториално- пространствените структури от 

различен йерархичен ред; 

o пространствено структуриране на различните видове 

територии (зониране на територията) в зависимост от 

предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 

o определяне на допустимите и забранените дейности в 

определените функционални зони; 

o регламентиране на изисквания за използване, опазване и 

застрояване но различните видове територии (функционални 

зони), чрез определяне на съответните устройствени режими; 
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o съставяне (изработване) на специфични правила и норми за 

определени територии с основно предназначение в 

землището на общината; 

o предлагане на подходящи насоки за развитието на системите 

на транспортната и техническата инфраструктура и връзките 

им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните 

мрежи, съоръжения и обекти с национално и регионално значение; 

o развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с 

природните и антропогенните характеристики на общината и 

наличните обекти на културно-историческото наследство; 

o обособяване на територии публична държавна и публична 

общинска собственост; 

o определяне на териториите с разпространение на предвидими 

природни бедствия и мерките за устройствена защита; 

o определяне на границите на териториите за природна защита 

и културно- историческа защита и начините на тяхното 

използване; 

o определяне на границите на нарушените територии и 

териториите за възстановяване. 

Задачите на ОУПО могат да се обобщят в три групи: 

• Първата група задачи на ОУПО са с концептуален (стратегически) 

характер. В този смисъл, ОУП на община Баните ще предложи решения 

на следните задачи: 

o да установи състоянието на ресурсите и потенциалите, с които 

разполага общината и възможностите им за използване с оглед 

постигане на основната и на специфичните цели на развитието и 

устройството на територията; 

o да даде (на обективна основа) насоките за пространствено 

развитие на общината за перспективния срок на действие на плана 

както и основните параметри на демографското й развитие; 

o да създаде условия за по-добра адаптивност на общината като 

цяло и на отделните населени места към динамично променящите 

се условия и фактори (външни и вътрешни) имащи отношение към 

отраслово-секторното и комплексното устройствено развитие на 

селищните и извънселищни територии; 
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o да осигури устройствени условия и благоприятни устройствени 

предпоставки за по-нататъшно капитализиране на територията при 

спазване на изискванията за устойчивост в развитието; 

o да разкрие наличието или отсъствието на териториалните 

дисбаланси в развитието и осигуреността на населението с 

техническа и социална инфраструктура, на зелените площи, в 

жилищния фонд и другите функционални и структуриращи 

системи. 

• Втората група задачи на ОУП е с по-конкретна, функционална 

насоченост. Тяхната реализация се постига чрез обосноваването на 

конкретни функционални и устройствени решения, заложени в ОУП и в 

последващите Програми за реализация и управление на плана. Като 

такива могат да бъдат формулирани следните задачи по определяне на: 

o организация, йерархична съподчиненост и локализиране на 

основните елементи от обслужващата сфера; 

o йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната 

комуникационна мрежа и тесните места в действието й; 

o възможностите за развитие, оразмеряване и провеждане на 

елементите на инженерните мрежи; 

o изискванията за организиране, диференциране и оразмеряване на 

елементите на зелената система; 

o условията за поддържане на екологично равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 

o необходимостта от разработване на програма от мероприятия и 

система за управление реализацията на ОУП. 

• Третата група задачи на ОУП е свързана с: 

o осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и 

обществените интереси, като ОУП ще защитава и гарантира 

частната собственост, но в същото време следва да дава 

възможност за реализация на доказани обществени интереси; 

o отчитането на равнопоставеността на различните видове 

собственост при определяне на функционалните зони и 

предвижданията за функционално използване на терените; 

o определяне на режимите на отделните видове територии при 

спазването на законовата и нормативна уредба. 
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По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община 

Баните произтичат от предназначението на общите устройствени планове за 

формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на 

спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени със Заданието за 

изработване на проект за Общ устройствен план на община Баните. 
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2. АНАЛИЗ И ДИАГНОЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНА БАНИТЕ 

2.1. Регионална характеристика  

2.1.1. Общи параметри на общинската територия 

Община Баните принадлежи административно на Южен централен район 

за планиране и област Смолян. Селищната мрежа на община Банско е 

съставена от общинския център, с. Баните, шест кметства – Давидково, 

Оряховец, Гълъбово, Загражден,  Стърница и Вишнево и 13 села - Вълчан дол, 

Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, Дебеляново,  Две тополи, 

Рибен дол, Планинско, Малко Крушево, Малка Арда и Дрянка 

2.1.2. Позициониране на общината в регионален аспект 

Общината е разположена на обща площ 301,37 кв.км. в югоизточните 

разклонения на Преспанския дял на Средните Родопи. Граничи с шест общини: 

на север с Асеновград и Лъки (област Пловдив), на юг със Смолян и Мадан 

(област Смолян) и на изток с Ардино и Черноочене (област Кърджали). Община 

Баните има средищно разположение между два областни центъра – гр. Смолян 

и гр. Кърджали. Взаимодействието на природните и историческите дадености 

създава специфично многообразие на територията на общината. 

2.2. Природо-географски условия 

2.2.1. Релеф 

Община Баните е разположена в Ардинската подобласт на централния 

дял на Средни Родопи. В геоложко отношение, територията на общината 

представлява твърде сложна структура от долнопалеозойски и палеозойски 

метаморфити, представени от гнайси, риолити, андезити, брекчи, в по-голямата 

си част вертикално и косо напукани.  

Пейзажът на общината се характеризира най-общо със среднопланински 

релеф, преминаващ на запад във високопланински в обхвата на Преспанския 

дял. Надморската височина се изменя от 450 м в долината на р. Арда до 2001 

м. на връх Преспа. Значителното хоризонтално и вертикално разчленение 

подчертават планинския характер на територията и допринасят за нейната 

привлекателност.  

2.2.2. Геоложки строеж и полезни изкопаеми 

Южните и средни части са изградени предимно от метаморфни скали - 

гнайси и гранитогнайси. Спецификата на тяхното изветряне и разрушаване 
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придават характерните за Родопите заоблени и меки форми на релефа. 

Киселите вулканско-седиментогенни комплекси имат най-обширни разкрития, а 

в северните части на общината риолитите придават по-резки и контрастни 

форми на пейзажа.  

Находищата на полезните изкопаеми са предимно със значение за 

цветната металургия-олово, цинк, сребро, уран и други, които формират така 

нареченото Давидковско рудно поле. Нерудните полезни изкопаеми са от 

находища на варовик, глина, речен пясък, чакъл и други. 

2.2.3. Климат 

Хълмистият планински релеф на територията на Община Баните, 

ниските седловини, проходими долини, съседството на Долнотракийската и 

Беломорска низини формират значителна диференциация на климатичните 

условия. Наблюдават се проявления както на преходно-континенталния климат, 

така и на преходно-средиземноморския и някои признаци на континенталния 

климат.  

Средната годишна температура на въздуха е между  2 и 9 градуса по 

Целзий. По долината на р. Малка Арда средната юлска температура е  +18 

градуса, а средната януарска температура -1,5 градуса. Като цяло може да се 

обобщи, че лятото е умерено топло, а зимата е относително мека, което се 

дължи на средиземноморското влияние върху климата.  

Преобладават северозападните и северни ветрове, а малката средна 

годишна скорост на вятъра в по-ниските части на общината (1 м/сек.) 

представлява благоприятно условие за развитието на туризма. Валежите на 

територията на общината са между 650 и 900 л/кв. метър с два добре изразени 

максимума - майско-юнски и номврийско-декемврийски под влияние на 

средиземноморските циклони. Минимумът е в края на лятото и началото на 

есента. 

2.2.4. Води 

Водите в общината най–общо са разделени на два вида: повърхностни 

/реки и язовири/ и подземни  /пресни и минерални/. В долните течения реките 

имат умерен наклон, но бреговете са стръмни до урвести, ерозирани, често 

обезлесени. Долините на реките Хамбар и Рибен дол са широки, но запълнени 

с камъни, чакъл и пясък. Реките са със силно променлив воден дебит. Речната 

мрежа е представена от реките Малка Арда, Давидковска, Глогинска, 

Загражденска, Боровица и Рибен дол и десетки малки приточета. Река Малка 
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Арда е ляв приток на река Арда, извира от Преспанския дял на Западните 

Родопи. Дължината и е 41 км., а водосборната й площ – 142 км2 . Оттокът на р. 

Давидковска се формира от южните склонове на Северните Родопи. 

Водосборът й заема северните части на водосбора на река Арда и се явява 

нейн ляв приток. В нея се вливат  и останалите реки и потоци на територията 

на общината. В землището на с. Давидково през 1960 – 63г. е построен 

микроязовир “Давидково” с цел напояване и рибовъдство. Завиреният му обем 

е 180 000 м3.  

Основен приоритет в развитието на община Баните е балнеолечението и 

туризма. Наличните природни дадености – топъл минерален извор, чиста 

природа, богата флора и фауна, мек климат и разнообразен релеф, са 

предпоставка за развитие на различни форми за туризъм – балнеоложки, 

селски, ловно-рибарски, екстремен и др. Минералната вода със своите лечебни 

свойства е предопределило развитието на общинския център - с.Баните, като 

курортен център с национално  и международно значение. Изграденият 

балнеосанаториален комплекс и комплексът “Водна пързалка” са 

емблематични за общината и всяка година привличат все повече нуждаещи се 

от рехабилитация хора, както и туристи от страната и чужбина. 

В с. Баните се намира минерален извор /Термоминерално находище 

“Баните”/ с дебит 17 л. /сек. и температура на водата 35 – 43ºС, 

хидрокарбонатно – сулфатно – натриеви, азотни, флуорни с минерализация 

около 900 мг/л. Водите са подходящи за лечение на заболявания на опорно-

двигателния апарат, гръбначния стълб, гинекологични заболявания. Изграден е 

балнеолечебен център с открит плувен басейн, курортна поликлиника, 

балнеосанаториум, хотел, ресторант. Издадени са четири разрешителни за 

водоползване на минералната вода.  Съвсем правомерно се приема , че 

минералните води са едно от най – големите природни богатства на общината 

и фактор за определяне на главната стратегическа цел за развитие.  

2.2.5. Почви  

Почвеното разнообразие в общината се обуславя преди всичко от 

разнообразието на релефа, растителността, почвообразуващите основни скали 

и специфичните климатични условия. За територията на общината е 

характерно значително разнообразие от почвени типове, които най-общо могат 

да бъдат групирани в 3 групи, както следва:  
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• планинско – горско тъмноцветни почви, разпространени под смърчовите 

насаждения при надморска височина от 1600 до 2000м.; по механичен 

състав те са глинесто-песъкливи и песъкливо-глинести; 

• канелените горски почви са разпространени под дъбовата растителност, 

по механичен състав са леко песъкливо-глинести със слаба свързаност и 

податливост към ерозия; 

• алувиални почви, които на места съпровождат акумулативните 

материали край реките. 

2.2.6. Растителна покривка 

Общата площ на горския фонд в общината е 201398 дка , от които 1900 

дка са общински, 42 180 дка е площта на горските пасища. Естествените гори 

са с площ 4190 дка, предимно от дъб, бук и келяв габър. Има изградени три 

горско- стопански участъка, които се занимават с поддръжка, опазване и 

възстановяване на горите, добив на дърва и дървен материал.По изкуствен път 

са създадени големи комплекси от бял и черен бор, а смърчовите гори са много 

малко /в района на вр. “Свобода”/. Най-масовите залесявания са извършвани 

през 60 – 70 те години, а заедно с това и противоерозионни технически 

мероприятия. 

На територията на общината се намира Държавно лесничейство – 

Славейно, участъци Баните, Давидково и Загражден както и две горовладелски 

кооперации – “Чифлика” – Стърница и “Енихан” – Давидково, които извършват 

предимно дърводобив и по–малко залесителни мероприятия в горския фонд. С 

общинските гори /предимно в с. Давидково/ се разпорежда Общинска 

администрация – Баните. Стойността на горите в общината е ниска, поради 

малката възраст на залесените иглолистни гори и издънковия характер на 

широколистните. Част от северния и източния дял на общината – водосборите 

на р.Бъчва и р. Хамбардере е само горска и представлява част от 

представителното ловно стопанство “Кормисош”, където кафявите мечки и 

вълците не са рядко явление. Разпространени са също и различни 

представители на ловната фауна – муфлони, диви кози и якове. 

2.2.7. Диагноза 

• Благоприятни и разнообразни релефни форми и почви, обуславящи 

преплитането на горски и полски територии – основа за съвместно 

развитие на земеделие и туризъм;  
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• Наличие на термален извор с висок дебитен и лечебен потенциал и 

изграден балнеолечебен комплекс за лечение и рехабилитация 

• Богато природно наследство, биоразнообразие – възможност за развитие 

на еко туризъм. 

• Благоприятни условия за развитие на тютюнопроизводство и 

картофопроизводство. 

• Много добри условия за възстановяване на традициите в 

животновъдството. 

• Находища на полезни изкопаеми – олово – цинкови руди, сребро, уран и 

др. 

2.3. Териториална структура и земеползване 

2.3.1. Баланс на територията и начин на трайно ползване 

 Балансът на територията на община Баните показва, че населените 

места и териториите със селищен характер представляват 2,59% от общата 

площ на общината (табл.№1). Най-голям дял в площоразпределението се 

пада на горските територии, които заемат около 18672,35 ха по КВС, или 

61,96% от общата площ. Това е обяснимо, като се има предвид предимно 

планинския и силно залесен характер на общинската територия. 

 Земеделските територии заемат 10066,91 ха, което представлява 

33,40% от общинската територия. Значителен е делът на необработваемите 

земеделски земи, които обхващат 7594,96ха (25,20%). Нивите заемат 2398,93ха 

(7,96%), а трайните насаждения – едва 73,01ха (0,24%). 

 В общинската територия преобладават земеделските земи от 

„категория-0“ – 69,05% от всички имоти в общината. Това е индикатор за 

добрите условия за земеделие, макар и в ограничените поземлени земеделски 

ресурси в общината. Териториалното разпределение на категориите земи е 

представено на Схема, като приложение към графичната документация на 

ОУПО.  
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Таблица 1. Баланс на територията на община Баните.  

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 780,34 2,59 

2. Обществено-обслужващи функции 4,71 0,02 

3. Производствени дейности 35,07 0,12 

4. Складови дейности 8,76 0,03 

5. Територии с многофункционално предназначение 2,23 0,01 

6. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 5,03 0,02 

7. Озеленяване, гробищни паркове и градини 30,21 0,10 

8. Спорт и атракции 1,05 0,00 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 10066,91 33,40 

9.1. обработваеми земи - ниви 2398,93 7,96 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 73,01 0,24 

9.3. необработваеми земи 7594,96 25,20 

9.4. с допустима промяна на предназначението 0,00 0,00 

9.5. територии за екологично земеделие 0,00 0,00 

10. Горски територии, в т.ч.: 18672,35 61,96 

10.1. гори 18349,02 60,88 

10.2. др. горски  323,34 1,07 

11. Водни площи 75,16 0,25 

12. Транспорт и комуникации 286,66 0,95 

13. Техническа инфраструктура 0,99 0,00 

II. ДРУГИ ТЕРИТОРИИ 

14. Скали, пясъци, оврази, ями и др. 166,13 0,55 

15. Депа и сметища 1,85 0,01 

ОБЩА ПЛОЩ   30137,42 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 

А. За природозащита - защитени територии и защитени зони 20171,90 66,93 

Б. За опазване на културното наследство 0,00 0,00 

В. Територии с особена териториалноустройствена защита 0,00 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища 0,01 0,00 

Е. Други нарушени територии 1,85 0,01 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 1,86 0,01 
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Източник: Карти на възстановената собственост – КВС, собствени изчисления. 

 Териториите за транспортна и техническа инфраструктура са 287,65 

ха, или около 0,56% от общата площ на територията на община Баните.  

2.3.2. Тенденции за промяна в земеползването 

В община Баните са процедирани 33 инвестиционни предложения за 

промяна на предназначението на земеделски имоти в урбанизирани, с цел 

застрояване (табл.№2). 

Таблица 2. Брой инвестиционни намерения за променя на предназначение на територията 

нa община Баните (по населени места) 

№ Населено място 

Брой инвестицнонни намерения за промяна на 
предназначение за: 
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1. с. Баните    1 1  2 

2. с. Давидково 1 2  1 2  6 

3. с. Босилково  2 2    4 

4. с. Глогино 1 4     5 

5. с. Загражден 1  2 1 2  6 

6. с. Две тополи     1 1 2 

7. с. Стърница  1 1 1 1  4 

8. с. Сливка   1   1 2 

9. с. Вълчан дол      1 1 

10. с. Вишнево  1     1 

 ОБЩО 3 10 6 4 7 2 33 

Източник: Общинска администрация – община Баните. 

Най-много са тези имоти в землището на с. Загражден и с. Давидкво (6), 

последвано от с. Глогино (5).  

Променените земеделски имоти са насочени към туристически дейности, 

инфраструктура и рекреация, производствени дейности и изграждане на МВЕЦ 

и земеделски дейности. 
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2.3.3. Собственост 

Изследването на собствеността на имотите в община Баните дава 

възможност да се очертаят основните участници в урбанистичното развитие на 

територията, както и тяхната относителна тежест в процесите на планиране и 

реализиране на различни инвестиционни намерения. Собствеността може да 

се раздели на 10 основни групи: изключителна държавна, държавна (публична 

и частна), общинска (публична и частна), частна, собственост на обществени 

организации, собственост на религиозни институции, съсобственост и 

собственост, стопанисвана от общината (табл.№3). 

Таблица 3. Площоразпределение на територията в община Баните по вид собственост 

 Площ на територията (ха) 
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Източник: Общинска администрация Баните 

Преобладаващата част от територията на община Баните е държавна 

собственост. Тя обхваща 60,81% от общата площ на общината. 

Това до голяма степен е предопределено от големия дял на горските 

територии в общината. 

След нея се нарежда частната собственост, която е 19,92% от общата 

площ на общината и общинската собственост, която е 12,48% от общата площ, 

като от нея пробладава общинската частна собственост (10,97%). Най-малка е 

площта на териториите, собственост на религиозни организации – 0,001% 

(фиг.№1). 
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Фиг. № 1. Разпределение на собствеността на територията в община Баните (по площ %) 

2.4. Селищна мрежа 

2.4.1. Историческо развитие 

По сведения на археолога Никола Дамянов, най-ранните археологически 

паметници в община Баните са регистрирани в м. Чукаря, землището на село 

Босилково. Там на 1254 м надморска височина през 1987 и 1988 година 

смолянски археолози локализират и проучват най-старото скално светилище на 

траките в Средните Родопи. Откритите глинени култови идоли, съдчета и 

керамични фрагменти отнасят най-ранните следи от човешка дейност към 

втората половина на енеолита. В края на късната бронзова епоха светилището 

е било оградено от зидове (обикновени натрупвания на ломен камък без 

определен порядък и спойка, едноредово или двуредово подредени големи 

камъни). Тракийското скално светилище на вр ъх Чукаря е обитавано и през 

ранно желязната, късно желязната и античната епоха (І-ІV в.). 

Друго светилище специалистите на Смолянския исторически музей откриват в 

м. Хамбар (с. Загражден). На високия скален връх са намерени култови и други, 

предимно керамични материали, които свидетелствуват за битуване на 

светилището през късната бронзова епоха, ранната желязна епоха и късната 

желязна епоха. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ                                               27 

За ранното и повсеместно тракийско присъствие свидетелствува 

крепостта на връх Вешката (Чуката) край село Треве и тракийските могилни 

некрополи в местностите Гьолгелика и Могилата (село Давидково), местност 

Крушево дере (село Босилково), местност Банитета (село Загражден) и други. В 

Банска община са регистрирани много антични селища, разположени 

пропорционално на цялата и територия. Точно датирани засега са селищата в 

м естност Селището (село Гълъбово), местност Лъга (село Треве), местности 

Елата, Копаното имане и Даскалото (село Давидково), местност Хайдушка чука, 

Ташлъ борун (Равнишките) и Гаджев гроб (село Стърница), местност Светълна, 

Братаница и Петков гроб (село Загражден). 

2.4.2. Пространствено-йерархична структура на селищната мрежа 

Община Баните принадлежи административно на Южен централен район 

за планиране и област Смолян. Селищната мрежа на община Банско е 

съставена от общинския център, с. Баните, шест кметства – Давидково, 

Оряховец, Гълъбово, Загражден,  Стърница и Вишнево и 13 села - Вълчан дол, 

Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, Дебеляново,  Две тополи, 

Рибен дол, Планинско, Малко Крушево, Малка Арда и Дрянка 

 Съвременната селищна мрежа на община Баните се състои от 

двадесет населени места, като всички те са села. Това са: с. Баните, шест 

кметства – Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден,  Стърница и Вишнево и 

13 села - Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, 

Дебеляново,  Две тополи, Рибен дол, Планинско, Малко Крушево, Малка Арда и 

Дрянка. Съотношението между броя на селищата (20) и площта на общинската 

територия (301,37 км2) дава гъстотата на селищната мрежа в общината. Тя е 

6,63 селища/100км2, което е по-високо от средното за страната – 4,8 

селища/100км2 и под средния показател за област Смолян (7,58%). При това 

делът на урбанизираните територии е 2,59% от общата площ на общината. 

Община Баните се характеризира с относително некомпактна структура 

на селищната мрежа. Населени места са концентрирани предимно в южната и 

централната зона на общинската територия, докато северната част от 

територията е заета предимно от горски фонд и е слабо урбанизирана. Селата 

са разположени неравномесно, на относително неравни отстояния едно от 

друго. Това е ограничител за транспортните връзки между отделните селища, 

но и пътуванията на населението с цел труд, отдих и обществено обслужване 

до съседните села и общинския център – село Баните. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ                                               28 

 При по-задълбочен анализ на структурата на общинската селищна 

мрежа се установява наличието на една главна урбанизационна ос, която 

включва селата: Малка Арда, Оряховец, Баните и Дрянка. 

 В перпендикулярна посока се е формирала една вторична 

урбанизационни оси. 

 Оста преминава централно през общинската територия и включва 

селата: Малка Арда, Оряховец, Баните, Давидково, Загражден и 

Планинско. Тя осъществява връзката на община Баните с община Лъки.Тази 

ос притежава сериозен потенциал за развитие, тъй като включва едно от 

населените места в общината с най-добри социално-икономически показатели 

(с. Давидково).  

 Характерно за двете вторични урбанизационни оси е, че те съвпадат с 

трасетата на третокласните пътища от РПМ в територията. Така на основата на 

комбинация от природни и антропогенни дадености са се формирали две ясно 

изразени урбанизационни оси. Ситуирането селищата по протежението на 

базови линейни елементи (пътища) е причина структурата на отделните 

населени места също да бъде с подчертан линеен характер.  

При пресичането на главната урбанизационна ос с второстепенната ос се 

формира едно ядро - естествен разпределител на комуникационните потоци. 

Това са селата Баните и Оряховец, чиято роля в бъдеще се очаква да се 

засили. 

2.4.3. Категоризация на населените места 

 Агломерирането (групирането) на населените места в общината, според 

броя на населението в тях, показва, че те попадат в 2 основни категории – 

малки и много малки села. Според градоустройствената класификация 

възприетият критерий за малки села е брой на населението от 250 до 1000д., а 

за много малки села – брой на населението под 250д. Съгласно този критерий, 

селата в община Баните се разделят на две групи: 

• малки села (население от 250 до 1000д.) - седем села - Баните (939д.), 

Давидково (625д.), Гълъбово(465д.), Оряховец (571д.), Стърница (333д.), 

Вишнево (264д.) и Загражден (317д.) 

• много малки села (население под 250д.) – тринадесет села – 

Босилково (49д.), Дебеляново (28д.), Дрянка (231д.), Две тополи (14д.), Глогино 

(83д.), Кръстатица (62д.), Малко Крушево (2д.), Малка Арда (206д.), Планинско 

(6д.), Рибен дол(17д.), Сливка (16д.), Траве (38д.) и Вълчан дол (90д.). 
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 Според големината и функциите на отделните села е определен и 

техният административен статут. Към 2017г. село Баните е със статут на 

общински административен център, а селата Давидково, Гълъбово, 

Загражден, Оряховец, Вишнево, Вълчан дол, Дрянка, Стърница и Малка 

Арда са с функции на кметства. Поради малкия брой на населението в 

останалите населени места на общината, те изпълняват административни 

функции на кметски наместничества. 

 Съгласно категоризацията на административно-териториалните и 

териториални единици в Р България, селата от общината са категоризирани, 

както следва: 

• 5 категория – Баните и Давидково; 

• 6 категория – Гълъбово, Загражден и Оряховец; 

• 7 категория – Вишнево, Вълчан дол, Дрянка, Малка Арда и Стърница 

• 8 категория – Босилково, Глогино, Две тополи, Дебеляново, Кръстатица, 

Малко Крушево, Планинско, Рибен дол, Сливка и Траве. 

2.5. Демография 

2.5.1. Демографски параметри и политика на човешките ресурси  

Изследването на демографските характеристики и процеси на 

територията на Община Баните очертава е важна част от процеса на 

устройствено планиране и в частност изработването на ключовия за развитието 

на общината общ устройствен план. Чрез анализа на процесите и тенденциите, 

протичащи в общината, свързани със състоянието на човешките ресурси и 

работната сила ще се формират прогнози за цялостното развитие на общината. 

Състоянието и развитието на човешките ресурси са основа за прогнозирането и 

планирането и на икономическите процеси и развитие на община Баните.  

Правилната оценка на демографските процеси би довела до реалистично 

и ефективно планиране на посоките на икономическо развитие. Демографските 

процеси отразяват естественото възпроизводство, миграцията и изменението 

на различните структури на населението.  

Основните видове, които ще се изследват са свързани с изменения на 

числеността на населението, в частност естественото движение на 

населението – раждания и умирания, механично движение на населението – 

миграционни процеси, обхващат входящи процеси (имиграция) и изходящи 

процеси (емиграция).  
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С цел обхватност на анализа се изследват и измененията в качествения 

състав на населението. Разнообразието на структурите на населението е 

твърде голямо: възрастово-полова, семейна, образователна, етническа, според 

доходите, заетостта, местоживеенето и др.  

Анализът на демографските процеси включва анализ на настоящото 

състояние и анализ на динамиката на различни демографски показатели в 

последните години. Изменението на тенденциите на различните показатели в 

последните години показва основните процеси в демографското развитие на 

общината и е основа за формирането на прогноза за очакваното демографско 

развитие. Прогнозата ще включва:   

• Перспективен общ брой на населението на общината, в т.ч. и по 

населени места с прогнозен хоризонт, съвпадащ със срока на действие 

на ОУПО; 

• Прогнозен брой на специфичните възрастови контингенти от 

населението (3-6 год. 7-14, 15-18 години), както и по стандартни 

възрастови групи (в под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст); 

• Прогноза за работната сила, в т.ч. за броя на заетите. 

2.5.2. Количествени параметри на населението  

Брой и динамика на населението  

Населението на Община Баните през 2015 г. наброява 4356 души. В 

сравнение с 2009 г. намалението на броя жители е със 616 души или 12.39%.  

Таблица 4. Население на Община Баните по населени места в периода 2011-2015 г. - брой 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Баните 1072 1028 1085 1051 1002 971 939 

Босилково 56 53 56 55 52 50 49 

Давидково 713 685 722 700 667 646 625 

Дебеляново 32 31 32 31 30 29 28 

Дрянка 264 253 267 259 247 239 231 

Две тополи 16 15 16 16 15 15 14 

Глогино 95 91 96 93 89 86 83 

Гълъбово 531 509 537 520 496 481 465 

Кръстатица 71 68 71 69 66 64 62 

Малка Арда 235 226 238 231 220 213 206 

Малко 
Крушево 

2 2 2 2 
2 2 2 
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Оряховец 651 625 659 639 609 590 571 

Планинско 6 6 6 6 6 6 6 

Рибен дол 19 18 19 19 18 17 17 

Сливка 18 17 18 18 17 16 16 

Стърница 380 364 384 372 355 344 333 

Траве 44 42 44 43 41 40 38 

Вишнево 302 289 305 296 282 273 264 

Вълчан дол 103 99 104 101 96 93 90 

Загражден 362 347 366 355 338 327 317 

Общо  4972 4770 5031 4875 4648 4503 4356 

Източник: НСИ 

Тенденцията към намаляване на населението в община Баните е трайна, 

макар и не ясно изразена. През различните години в периода наблюдаваме 

различни изменения спрямо предходни години. През 2011 г. населението 

достига 5 031 души, като броят му в сравнение с 2015 г. е с 675 души или 

13.42% повече. Това е най-голямата разлика през периода.  През периода най-

съществено е намалението в поредни години е през 2010 спрямо 2009 г. – 

4.06%,  през 2013 спрямо 2012 г – 4.66% и през 2016 спрямо 2015  - 791 или 

4.02%.  

Рязкото увеличение на населението през 2011 г. спрямо всички останали 

години се дължи вероятно на временно явление, дължащо се на конкретен 

икономически или демографски процес, в следствие на който е значителният 

механичен прираст на населението за тази година - със 174 души. Изменението 

на механичният прираст е разгледано по-надолу в разработката, като в анализа 

на тенденциите по отношение на него ще се докаже, че това увеличение е 

еднократно явление.  Намалението през разглеждания период е постоянно, с 

изключение на гореописаните по-резки изменения. Динамиката на процеса на 

намаление на населението показва, че тенденцията за намаление на 

населението на Община Баните е трайна. Намалението в последните години, 

видно от анализираните данни, се дължи, както на естествения отрицателен 

прираст, така и на механичния такъв. Темпът на намаление показва, че 

процесът е траен и не е налице съществен потенциал за промяна на 

тенденцията.  
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Фиг. № 2. Динамика на населението на Община Баните в периода 2009-2015 г. 

Източник: НСИ 

При анализ на разпределението на населението в Община Баните към 

2015 г. се отчита, че най-голям е броят на населението в общинския център-с. 

Баните - 939 души или 21.56% от общия брой на населението на общината. 

Второ по големина е с. Давидково - 625 жители или 14.35%. Най-малкото 

населено място по брой население е с. Малко Крушево – едва 2 жители или 

0.04% от общия брой на населението в общината. Разпределението на 

населението по населени места е сравнително неравномерно. Общо осем 

населени места – с. Баните, с. Давидково, Дрянка, с. Гълъбово, с. Оряховец, с. 

Стърница, с. Вишнево и с. Загражден концентрират над 85% от населението на 

общината на своя територия, като това показва неравномерно разпределение 

на населението, респективно усвояване на територията.  Броят на населението 

на общината, отнесен към площта ѝ, дава представа за неговата гъстота. Към 

2015 г. тя е 14,46 д/км2. Тя е значително по-ниска от средната за страната 

(64,45 д/км2) и област Смолян (34,95 д/км2). Причините за това са основно от 

природо-географски характер – преобладаващ планински характер на релефа, 

оказващ влияние за развитие на селищната мрежа. 
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Фиг. № 3. Разпределение на жители по населени места - Община Баните – 2015 г. 

Източник: НСИ 

При анализа на разпределението на населението в общината би могъл 

да се направи изводът, че село Баните ще  продължава да бъде център за 

развитие на общината. Населението на общината е концентрирано в няколко 

населени места, но в общинския център са концентрирани, както 

администрацията и обществените услуги, така и основните места за 

настаняване, които ще дадат основата за развитие на общината като 

туристически център и разнообразяването на туристическите услуги. Всички 

населени места в общината вкл. общинският център са села.  

Прираст и движение 

Отражение върху броя на населението, оказва неговото естествено и 

механично движение. Показателите на естественото възпроизводство, оказват 

влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на 

раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, 

които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната 

инфраструктура - детски заведения, училища и др. 

Естественият прираст се формира от раждаемостта и смъртността на 

населението.  
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Раждаемост 

Коефициентът на раждаемост е един от индикаторите за демографската 

характеристика на населените места и териториалните единици. 

Демографските данни на НСИ за периода 2011-2015 г.. показват, че в община 

Баните броят на родените варира между 18 - 23 раждания годишно. 

Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от населението) е между 

3.3%  през 2014 г. и 6.2% през 2015 г., което е твърде недостатъчно за 

нормалното естествено възпроизводство.  

Таблица 5. Коефицент на раждаемост – национално ниво, област Смолян и община Баните – 
2011 – 2015 г. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

България 9,6 9,5 9,2 9,4 9,2 

Област Смолян 6,5 6,6 6,5 6,4 6,5 

Община Баните 3,6 4,7 3,9 3,3 3,7 

Източник: НСИ 

Коефициентът на раждаемост в община Баните през целия период е 

значително по-нисък от този за страната и област Смолян. 

Смъртност 

През целия разглеждан период коефициентът на смъртност за община 

Баните е значително по-висок от коефициента на раждаемост. Общият бой на 

умрелите през периода е 497, като най-много са те през 2015 г. – 117. През 

периода коефициентът на смъртност варира от 17,9 през 2014 г. до 26,8 през 

2015 г. При броя на умиранията не би могла да са отчете трайна тенденция. 

Промените в коефициента на смъртност са най-вече вследствие на промените 

в броя на населението. 

Таблица 6. Коефицент на смъртност – национално ниво, област Смолян и община Баните – 
2011 – 2015 г. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

България 14,7 15,0 14,4 15,2 15,3 

Област Смолян 12,9 13,3 13,1 14,2 14,7 

Община Баните 20,27 19,49 21,94 17,99 26,86 
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Източник: НСИ 

Коефициентът на смъртност е значително по-висок от този за страната и 

областта, като главна причина за това е застаряването на населението в 

общината. В сравнение с данните на национално ниво и ниво област 

смъртността в община Баните е значително по-висока.  

Естествен прираст  

Величината, която се формира от отношението раждаемост – смъртност 

е естественият прираст. Той се представя чрез абсолютно измерение и чрез 

съответния коефициент. Данните по този показател за общината са 

обезпокоителни. Отрицателният естествен прираст е много ясно изразен, като 

средногодишната стойност е висока – 118.8 души на година, като тази стойност 

е много висока на фона на броя на жителите на общината. Високият 

коефициент на отрицателен прираст се дължи основно на застаряването на 

населението и на рязкото увеличение на отрицателната стойност на 

механичния прираст, които ще бъдат разгледани като категории в настоящия 

анализ.   

Таблица 7. Естествен прираст - община Баните – 2011 – 2015 г. 

Година Живородени Умрели 
Естествен 
прираст 

Естествен 
прираст – 

коефициент 

2011 г. 18 102 -84 -16,70 

2012 г. 23 95 -72 -14,77 

2013 г. 18 102 -84 -18,07 

2014 г. 15 81 -66 -14,66 

2015 г. 16 117 -101 -23,19 

Общо 90 497 -407  

Средно на година 18 99,4 - 81,4  

Източник: НСИ 

Отрицателната стойност на естествения прираст в Община Баните се 

запазва през целия период. Данните за прираста в Община Баните показват 

наличие на трайна тенденция на намаляване на населението в Общината, 

обезлюдяване на по-малките населени места и в съответствие за данните за 

населението по възрастови групи, анализирани по-долу показват наличието на 

процес на застаряване на населението в Община Баните. По отношение на 

естествения прираст не се наблюдава ясно изразена тенденция за увеличение 

или намаление, но фактът, че се поддържа средно годишна значителна 

отрицателна разлика от 81 души на година, на фона на постоянно 

намаляващото население е обезпокоителен факт за цялостното демографско 

развитие на общината. От една страна темпът на намаление на населението на 
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общината и запазващият се значителен ежегоден ръст на отрицателния 

прираст от друга обуславят все по-значителното влияние на прираста върху 

демографските процеси, като заедно със застаряването на населението и 

тенденцията на значително увеличение на изселените биха могли да доведат 

до много трудна обратимост на демографските процеси. Зависимостта между 

коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен прираст на община 

Баните за периода 2011-2015  г. може да се изобрази графично.  

 

 

Фиг. № 4. Раждаемост, смъртност и естествен прираст на община Баните за периода 2011-
2015  г. 
Източник: НСИ 

Графиката надлежно визуализира извода, направен по-горе, че 

независимо от динамичните изменения поотделно в коефициентите на 

раждаемост и смъртност, то абсолютната числова разлика и разликата в 

коефициентите е много голяма и увеличението на смъртността влияе в пъти по-

силно на естествения прираст.  

Една от причините за отрицателния естествен прираст е ниската 

раждаемост през последните години, която е свързана с негативното влияние 

на редица социални, икономически, демографски и други фактори. Към тези 

фактори се отнасят недостатъчната материална осигуреност на семействата, 

намаляването на фертилния контингент през последните години, изменението 

във фертилното поведение и психическата нагласа за малко деца, снижаването 

на жизнения стандарт, безработицата и др. 
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Механичен прираст 

При анализа на механичното движение на населението в община Баните 

се забелязва много силно изразена тенденция на увеличаване на изселените и 

рязко увеличение на отрицателния механичен прираст, особено през 2014 и 

2015 г.  

Таблица 8. Механичен прираст на населението на община Баните 2011-2015 г. 

година Население Заселени Изселени Механичен прираст 
Нетен 

коефициент 

2011 5031 257 83 174 34,59 

2012 4875 42 126 -84 -17,23 

2013 4648 17 160 -143 -30,77 

2014 4503 30 109 -79 -17,54 

2015 4356 78 124 -46 -10,56 

Източник: НСИ 

Тенденцията в изменението на втория показател „Механичен прираст” 

е също негативна и интензивна. Изключение прави прирастът през 2011 г., 

когато е налице значителен ръст от 174 души. Явлението е инцидентно и това 

се потвърждава от тенденцията през следващите години. Налице е процес на 

механично намаляване на населението, който предполага негативни последици 

за икономическото развитие на общината. Чрез определяне на адекватни мерки 

до голяма степен тази тенденция би могла да се овладее, като при постигане 

на положителен механичен прираст вследствие на инвестиции или откриване 

на работни места много бързо ще се повлияе и на другия показател – естествен 

прираст като цяло. Завръщането на хора в трудоспособна възраст и/или 

привличането им в Община Баните като атрактивно място за развитие и живот 

ще повлияе и на двете негативни тенденции. 

Нарастването на интензивността на миграцията е продиктувано от 

икономически причини и най-вече търсене на работни места. Миграцията 

засяга предимно хора в активна възраст и процесът е свързан с все по-

интензивно преразпределение на населението и най-вече струпването му в 

големите градове за сметка на малките и средни селища. В резултат на 

механичното изселване допълнително се влошава възрастовата структура на 

населението, което дава негативно отражение върху социално-икономическото 

развитие на общината.  
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2.5.3. Качествени параметри на населението  

Възрастова структура 

Възрастовата структура на населението е един от важните индикатори 

за неговата качествена  характеристика. В резултат от негативните 

демографски тенденции пред последните няколко десетилетия (основно с 

намаляване на раждаемостта) се наблюдава добра подчертан процес на 

нарушаване и на възрастовата структура на населението. Данните от текущата 

демографска статистика на НСИ  сочат, че и община Баните  е с нарушена 

възрастова структура на населението. Демографската статистика борави с 

данни за различни възрастови групи от населението. За целите на ОУП на 

общината са анализирани: 

• Стандартни възрастови групи, включващи лица в под 

трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст; 

• Специфични възрастови групи, включващи лица в предучилищна 

и в училищна възраст – 0-2 години, 3-6 години, 7-14 години и 15-18 

години.. 

Стандартните възрастови групи  имат отношение както към 

фактическото състояние, така и към прогнозите за броя на активното 

население, в т.ч. и на броя на заетите лица и др., т. е.  на трудовия потенциал 

на общината.  

Специфичните възрастови групи са  демографски фактор, отчитан 

основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на 

образованието. От броя на лицата в този тип възрастови групи се определят и 

потребностите от образователна и на здравна инфраструктура.  

Таблица 9. Население на община Баните по възраст 2011 – 2015 г. 

Възраст 

Години 

2011 2012 2013 2014 2015 

Общо 5031 4875 4648 4503 4356 

0-4 93 92 86 85 79 

5-9 124 122 111 97 92 

10-14 146 141 133 111 107 

15-19 161 143 126 138 138 

20-24 234 199 184 139 120 

25-29 230 223 196 198 182 

30-34 245 232 208 200 197 

35-39 253 252 250 241 223 

40-44 354 310 266 252 227 
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45-49 346 356 340 325 341 

50-54 471 437 435 407 366 

55-59 510 489 445 441 438 

60-64 451 478 498 462 432 

65-69 416 390 356 387 410 

70-74 387 385 371 361 340 

75-79 314 307 320 302 320 

80-84 191 211 211 236 211 

85-89 78 79 85 87 93 

90-94 22 25 22 31 35 

95-99 5 3 4 3 4 

100+ 0 1 1 0 1 

Източник: НСИ 

Таблицата показва броят на населението на Община Баните по години 

и по възрастови групи. Тенденцията в измененията на процентното 

съотношение на населението по възрастови групи може ясно да се проследи в 

графиката по-долу. 

 

 

Фиг. № 5. Изменение на населението по възрастови групи – 2015 спрямо 2011 г.- % 

Източник: НСИ 

От изобразеното на графиката ясно може да се направи извод, че 

населението на общината намалява най-интензивно в групите до 74 г. Това 

отразява влиянието на силно негативните тенденции по отношение на 
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естествения и механичния прираст, а именно: намаляване на раждаемостта и 

интензивното изселване на населението в активна възраст.  

Видно от графиката и таблицата възрастовата структура на населението 

в Община Баните е със сравнително неблагоприятен профил, с оглед на 

потенциала за възпроизводство и мобилизация на трудова сила. 

Преобладаващата част от населението е в надтрудоспосбна възраст или в 

трудоспособна възраст, но на горната граница, ограничаваща тази група. 

Тенденцията е сходна с тази на областно ниво и е пряко свързана с 

анализираните по-горе процеси на естествен и механичен прираст, които 

отразяват пряко застаряването на населението и намаляването на потенциала 

за постигане на положителна демографска тенденция.  

 

 

Фиг. № 6. Относителен дял на населението по възрастови групи (над 5% от общия брой на 
населението) – 2015 г. 
Източник: НСИ 

Делът на населението обхванато в графиката възлиза на 71,10% от 

общото население на община Баните през 2015 г. Основен дял имат 

възрастовите групи в пред пенсионна възраст и над трудоспособна възраст. По 

този начин се визуализират направените изводи, че населението на общината 

застарява и намалява делът на трудоспособното население. 

Образователна структура 

Данните за образователната структура на населението на общината са 

от преброяването през 2011 г.  



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ                                               41 

Таблица 10. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование  

Община Висше Средно Основно Начално 
Незавърше

но начално 

Никога не 

посещава

ли 

училище 

Дете (до 7 

години вкл., 

което още 

не посещава 

училище) 

Баните 405 1643 1571 849 216 85 3 

Източник: НСИ 

През 2011 година 8.2% от населението са с висше образование, 33.4% 

със средно, 31.9% с основно, 17.2% с начално, 4.4% с незавършено начално, 

1.8% са децата на 7 години и никога не са посещавали училище, 3.1% са 

децата под 7 години. Коефициента на образованост (хората с висше и средно 

образование, като дял от общото население) се е увеличил спрямо 

предходното преброяване в общината от 33.1% (2001) на 41.6% (2011), в 

областта от 41.6% (2001) на 52.9% (2011) и на национално ниво от 48.9% (2001) 

на 58.9% (2011). Сходна е тенденцията за увеличаване образоваността на 

населението, като най-голямо е изменението при коефициента на образованост 

на областно ниво между двете преброявания (+11.3%), следвано от 

националното (+10.0%), а при общинското е +8.5%. 

 

Фиг. № 7. Образователна структура на населението на община Баните – преброяване 2011 
г. 
Източник: НСИ 
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Етническа структура 

Етническата структура през 01.02.2011 година е от 84.7% с български 

етнос, 0,4% от турски, 0.0% от ромски, 0.2% от друг, 0.7% не се самоопределят 

и 14.0% са отказали да отговорят на доброволния въпрос за етническа 

принадлежност. За разлика от националното ниво в общината и областта дела 

на населението, което не е пожелало да отговори на въпроса за етническа 

принадлежност е по-голям като дял. 

Икономическа активност и безработица 

Вторият аспект в аналитичните демографски проучвания засяга анализи 

и оценки на населението, разглеждано като работна сила. То се представя чрез 

показателите „Икономически активни“ и „Икономически неактивни“ лица. Тези 

два показателя по същество определят основните  параметри на работната 

сила. 

В  категорията „икономически активната част“ от населението попадат 

лицата във възрастовата група от 15  до 64 годишна възраст.  Икономическа 

активност на населението.  

Икономическа активност на населението 

Делът на икономически активното население в община Баните за 

периода 2011-2015 г. е най-голям от общия брой на населението – над 50%.  

Таблица 11. Икономическа активност на населението 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Общо 5031 4875 4648 4503 4356 

  Под трудоспособна възраст 388 384 356 334 305 

  В трудоспособна възраст 2922 2798 2641 2505 2406 

  Над трудоспособна възраст 1721 1693 1651 1664 1645 

Източник: НСИ 

Въпреки, че населението в трудоспособна възраст е с най-голям дял в 

общия брой на населението в общината, то тенденцията за намаляването на 

този дял е постоянна. По-голямата част от тази група е в пред пенсионна 

възраст.  

Демографската тенденция по отношение на възрастовия профил на 

населението в общината може да се визуализира ясно с графиката по-долу, от 

която се открояват ясно тенденциите на рязко намаляване на населението в 

трудоспособна възраст, застаряване на населението. Намалението на 

населението в под трудоспособна възраст не е толкова ясно изразена, поради 

относително малкият му дял в общия брой на населението. 
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Фиг. № 8. Изменение на населението на община Баните по възрастови групи 2011-2015 г. 
Източник: НСИ 

Заетост и безработица 

При последното преброяване на населението безработицата в 

икономически активното население на 15-64 години е била 35.1% в общината, 

докато на областно ниво е по-ниска – 21.8% и почти двойно по-малка на 

национално ниво 15.0%. За периода от 2007 до 2012 година съществува 

тенденция за увеличаване на броя безработни спрямо броя на свободните 

работни места, като през последната наблюдавана година достига до 133 към 

1. В общината се наблюдават изключително високи нива на безработица 23% 

(2012 г.) – почти двойна на общата за България, която се рязко влошава през 

последните години. 

В структурата на безработните лица могат да се обособят следните уязвими 

групи: 

• Лица до 29 г.– отбелязват се много високи нива на безработица сред 

младите хора, достигаща до 22%, което дава основание да бъдат 

обособени като отделна рискова група.  В сравнителен план община 

Баните е с най-висок дял безработни младежи до 29 години; 

• Лицата с намалена трудоспособност също съставляват отделна рискова 

група, тъй като в рамките на тази група се отчитат изключително високи 

нива на безработица – 64%; 
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• Трайно безработни – делът на трайно безработните запазва устойчиви 

високи нива, като преобладаващата част са лицата без специалност и 

професия – 65%, а тези с основно или по-ниско образование – 48%. 

По отношение на разпределението на икономически неактивно и активно 

население, общината следва общата тенденция на изоставяне на областта,. 

2.5.4. Оценка за състоянието на човешкия ресурс 

От анализа на демографските процеси на територията на община 

Баните (представени по основните демографски показатели) дават основание 

да се формулират следните обобщени изводи: 

• По брой на населението, общината попада в групата на много малките (с 

население до 10 хил. д.) общини; 

• Броят на населението непрекъснато намалява, като причина за това са 

високият средногодишен отрицателен естествен прираст  - 81 души, 

както и рязко нарасналият отрицателен механичен прираст; 

• Естественото и механичното движение на населението и на очертаните 

тенденции през последните години, определят  и рамките на прогнозите 

за демографското развитие. Механичният прираст е основният фактор за 

минималното нарастване на броя на населението през анализирания 6 

годишен период; 

• Демографското развитие на общината през последното десетилетие, 

подобно на това на почти всички общини в страната е неблагоприятно - 

налице е траен процес на обезлюдяване на всички населени места; 

• Ниската раждаемост и високата смъртност на населението, постоянният 

константен отрицателен прираст на фона на постоянно намаляване на 

населението, както и изселванията на население основно във фертилна 

възраст, ограничават възможността за бъдещото му възпроизводство по 

естествен път; 

• Моментната възрастова структура на населението също е 

неблагоприятна - налице е процес на неговото застаряване. Като 

резултат от намаляване на раждаемостта, намаляват специфичните 

възрастови контингенти от населението в ниските възрастови групи, като 

тази тенденция се отразява на съществуване и функционирането на 

редица учебни заведения и институции, свързани с подготовка на деца 

във всякаква възраст. Това обстоятелство се отразява пряко и върху 
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заетостта в сектор образование, както и частично в здравеопазването и 

административните услуги; 

• От образователната структура на населението се налага извода, че 

нискообразованите лица, вкл. и неграмотните, намаляват своя брой и 

относителен дял, но все още са значителна част от населението. Към 

момента все още няма много сериозно основание за извеждане на 

сериозен проблем с квалификационната и образователна структура на 

работната сила. 

• Като резултат от неблагоприятното демографско развитие намалява 

броят на икономически активното население; 

• Висока смъртност сред населението на общината спрямо областното и 

нацио-налното ниво; 

• Висок коефициента на възрастова зависимост (брой „зависими“ - под 15 и 

на 65 и повече години на 100 лица от „независимите“ – от 15 до 64 

години) на населението от 56.0% 

• Намаляване на населението във всички възрастови групи освен при 55-

59 годишните. Този фактор по отношение на възрастовите групи до 18 

години е предпоставка за потенциални проблеми във функционирането 

на детски заведения и учебни институции на територията на общината 

свързани с възможността за запълване на групите и паралелките. 

 

 

 

2.6. Икономически активности 

2.6.1. Състояние на местната икономика 

Икономическото развитие на агломерацията се характеризира с различна 

динамика. Половината от активните фирми на територията на агломерацията 

работят в сферата на туризма, търговията и транспорта. През последните 

години броят на новорегистрираните фирми е сравнително нисък. Над 98 % от 

активните нефинансови и небюджетни предприятия са малки, до 20 човека, 

което характеризира общинската икономика като ниско ефективна. Малкият и 

среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа и 

средство за намаляване на безработицата. Сериозен недостатък на дейността 

му, който се оформя като негова устойчива черта, е липсата на 

предприемачески опит, на квалифициран персонал в областта на икономиката 
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и управлението и на свеж ресурс на инвестиции в производството. 

Ефективността и динамиката на основните икономически показатели са под 

силно влияние на местната икономика, поради наличието на тясна връзка с 

местния пазар и уменията и опита на трудоспособното население. 

2.6.2. Секторна и отраслова структура на икономиката 

Секторна структура 

В социално-икономическия комплекс на община Баните са представени с 

различна тежест и значимост отрасли от трите сектора. За характеристиката на 

същите се използват икономически показатели с които се прилагат и при 

общата характеристика на икономиката на общината. За малки общини от типа 

на Баните, подобна секторна структура на икономиката е резултат не толкова 

от много доброто развитие и представяне на третичния сектор (сектора на 

услугите), колкото от слабото развитие на останалите два сектора. Подобен 

извод се подкрепя и от данните за динамиката в броя на заетите по отделните 

отрасли. 

Отраслова структура 

В основата на секторната е отрасловата структура на икономиката на 

община Баните. Данните, използвани за анализ и оценки на социално-

икономическия комплекс на общината по използваните за целта икономически 

показатели показват, че водеща роля в отделните сектори имат отделни 

отрасли. 

 

2.6.3. Характеристика на икономическите сектори 

Икономически профил на първичния сектор 

База за развитие на аграрния и горския сектор в общината са 

поземлените ресурси – земеделските земи и горските територии. Освен 

количествените показатели – размер на площите, друг фактор за състоянието и 

профила на земеделското производство са качествените характеристики на 

земеделските земи. Те се определят чрез показател за техните продуктивни 

възможности. Това е т.нар. бонитетен (агрономически) бал. Преобладаващите 

типове почви  са основно от група „средни земи“ с бонитетен бал около 50 (при 

максимален 100). Тези земи са подходящи за отглеждане на картофи и на 

тютюн, а от по-висок бал – на фасул, домати и чушки. Ливадите и пасищата 

също попадат в същата бонитетна група. 
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Селското стопанство е представено от двата основни подотрасъла – 

Растениевъдство и Животновъдство. Основните производствени структури в 

аграрния сектор са земеделските производители.. 

От 82 182 дка земеделски площи на територията на община Баните, 

обработваеми са само 33 589 дка (11.2 % от цялата територия), а поливни - 

едва 50 дка. Относителният дял на обработваемите площи е два пъти по-нисък 

от средния за страната(58,7 %). Преобладаващ дял са частните земеделски 

стопанства с относително малки парцели земя до 2 дка, което е причина за 

ниското ниво на научното и кадровото и обслужване и механизиране с цел 

повишаване конкурентноспособността на отрасъла. 

 

Дърводобив и дървопреработка 

Като цяло територията на общината се отличава с висока лесистост – 

62,7 % от територията й е покрита с гори. От тях иглолистните заемат близо 65 

% и представляват предимно изкуствени насаждения от бял и черен бор. По-

малък дял са естествените широколистни гори, предимно от мизийски бук, 

смесен с габър и зимен дъб (горун). Смърчови гори се откриват само в района 

на връх Преспа и Енихан баба. Общата площ на горския фонд в общината е 

187 424 дка. Общинските гори, разположени предимно в района на с.Давидково 

са в размер на 1900 дка, от които 1546 дка иглолистни. 

На територията на общината се намира Държавно лесничейство – Славейно, 

участъци Баните, Давидково и Загражден както и две горовладелски 

кооперации – “Чифлика” – Стърница и “Енихан” – Давидково, които извършват 

предимно дърводобив и по – малко залесителни мероприятия в горския фонд. 

С общинските гори /предимно в с. Давидково/ се разпорежда Общинска 

администрация – Баните, с. Баните. 

 

Растениевъдство 

Традиционно растениевъдството в Община Баните е свързано с 

тютюнопроизводството и картофопроизводството. За задоволяване нуждите на 

домакинствата се отглеждат също фасул, грах, лук, домати, пипер и др. В 

общината осъществява дейност дружество “Родопи – плодове и гъби” ЕООД – 

с. Оряховец с предмет на дейност производство, преработка и съхранение на 

алтернативни за района земеделски култури. В тази връзка в селата Баните и 

Оряховец бяха засадени 30 дка с ягоди и 20 дка с малини. Предприятието 
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„Родопи плодове и гъби” ЕООД с. Оряховец за изкупуване и съхранение на 

диворастящи плодове и гъби, е с изградена и въведена в експлоатация база. В 

момента тя не функционира поради това, че не могат да бъдат осигурени 

пазари за изкупуване на готовата продукция. 

 

Тютюнопроизводство 

До 2009 г. основният поминък на населението в агломерация Баните – 

Оряховец - около 50 % е свързан с тютюнопроизводството.  

Специфичната почва на селата в Общината – Гълъбово, Вишнево, Баните, 

Оряховец, Вълчан дол и Загражден е предпоставка за производството на 

висококачествени сортове ориенталски тютюн, чиято характерна черта е 

изцяло ръчния труд. Държавната регулация на производството на тютюни и 

тяхната преработка е инструмент, който предпазва производителите от 

свръхпроизводство на количества , за които няма пазарно търсене в страната, 

на база на които се разпределя квота. Квотата на община Баните се изчислява 

на база среден добив 130 kg/дка за произход Крумовград и 120 за произход 

Джебел. Към днешна дата едва около 5 % от населението се занимава с тази 

дейност. 

 

Картофопроизводство 

В резултат от монокултурното отглеждане на картофи върху едни и същи 

площи, без спазването на съвременните агрономически изисквания за 

сеитбооборот, обработваемите земеделските земи са силно изтощени. 

Всичко това води до значително нарастване на разходите на 

картофопроизводителите, или което е по-често срещаната практика до ниски 

добиви. Въпреки че картофопроизводството не е определящо за отрасловата 

характеристика на икономиката на общината, неговото значение е от 

изключителна важност за отделни домакинства, които разчитат на него за 

своето изхранване. Останалите култури заемат символични площи. 

 

Трайни насаждения 

Трайните насаждения в агломерацията са със символичен характер, предимно 

за самозадоволяване на домакинствата. Отглеждат се предимно малини, 

сливи, ябълки, круши, череши, орехи, праскови и лозя в дворовете на 

семействата. Няма земеделски стопани, които са участвали по програмата за 
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алтернативно земеделие “Родопи” за създаване на масиви с трайни 

насаждения. 

Животновъдство 

С възможности от гледна точка на природните дадености разполага и 

животновъдството. За съжаление обаче значителна част от земеделските земи 

представляват мерите и пасищата (8366 дка), които поради отдалеченост от 

населените места, липса на пътища и неразвитост на пазара за продукция от 

животновъдството, не се използват ефективно. 

Анализът на себестойността на животинската продукция показва, че не 

могат да се достигнат конкурентни цени спрямо същата продукция, 

произведена в равнинните части на страната. 

Животновъдството в агломерация Баните - Оряховец е изцяло в 

семейния – частен сектор, където няма условия за стопански ефективна 

концентрация и въвеждане на съвременни технологии при отглеждане на голям 

брой животни. Отдалечеността на района от големите производители на зърно 

допълнително оскъпяват изхранването на животните, респ. произведената 

продукцията. Липсата на сдружения на производителите е причина за липсата 

на рамкови договаряния на групи производители /предимно 

млекопроизводители/ с преработващите предприятия, което също е задържащ 

момент във формирането на регионални пазари за изкупуване на продукцията, 

които да гарантират, както производителите - за изкупуване на продукцията, 

така и преработвателите – за планиране на производствени мощности. 

Необходимо е да се намери пазарна ниша за такъв вид продукция, която да 

оправдава по-висока себестойност. Възможните решения могат да се търсят в 

посока произвеждане на екологично чиста продукция. 

Животните се отглеждат главно по единични бройки в домакинствата като 

целта е по-скоро изхранване на населението, отколкото развитие на 

производство за пазара. По данни на община Баните отглежданите животни 

към януари 2017 г. са:  

Говеда общо – 1160 в т.ч. крави -1000 броя; 

Овце общо -3650 в т.ч. овце-майки -3500 броя; 

Кози общо – 247, в т.ч. кози-майки -210 броя; 

Свине – 8 , в т.ч. свине –майки – 0 броя; 

Птици – 977, в т.ч.кокошки носачки -950 броя; 

Пчелни семейства – 70 броя; 
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Зайци – общо -72, в т.ч. зайкини –майки – 35 броя; 

Едрокопитни – 97 броя 

Основни изводи за състоянието и перспективите в първичния сектор: 

• Продължава тенденцията за намаляване на общия размер на 

използваемите земеделски площи в общината. Това е характерно за 

почти всички видове култури, като изключение се наблюдава само при 

площите засети с фасул; 

• Тютюнопроизводството като типично за общината растениевъдно 

направление губи своята значимост. Същото се отнася и за 

картофопроизводството, при което е налице както спад в използваемите 

земеделски площи (2 пъти), така и в средните добиви от картофи; 

• Зеленчукопроизводството, представено от отглеждане на домати и пипер 

(основно за собствена консумация) също е засегнато, но в по-слаба 

степен; 

• Площите, заети от трайни насаждения са със символичен характер. Те 

увеличават незначително площите си. Пръснати са в семейните дворове, 

като почти липсват градини с овощни масиви. 

• Броят на категориите селскостопански животни, отглеждани в община 

Баните е твърде малък и е в пряка връзка с неголемите възможности за 

осигуряване на необходимата фуражна база (комбинирани и други 

фуражи). Причината за това, е че то е с основна насоченост за 

задоволяване потребностите на отделните домакинства и в много малка 

степен – за нуждите на пазара; 

• При всички категории селскостопански животни е налице тенденция на 

намаляване на техния брой, което води до по-нататъшно намаляване на 

значимостта на този подотрасъл на селското стопанство, вкл. и от гледна 

точка на възможностите на общината за развитие на биологично 

животновъдство; 

• Неизползвани са възможностите за създаване на малки животновъдни 

ферми с определения минимален брой животни, подпомагани по линия 

на европейските фондове.  

• Територията на община Баните попада в границите на Държавно горско 

стопанство Славейно. От площите на споменатото горско стопанство на 

територията на общината са горските участъци, Баните, Давидково и 

Загражден. Горската растителност е от широколистни видове и от 
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изкуствено създадени иглолистни масиви. Широколистните, естествени 

гори са от дъб, бук и келяв габър, а иглолистните – от бял и черен бор. 

Друг специфичен ресурс на горския фонд са билките и диворастящите 

гъби и горски плодове. 

Икономически профил на вторичния (промишлен) сектор 

Вторичният сектор (промишленост) е слабо представен в социално-

икономическия комплекс на общината. Промишлените отрасли, които имат свои 

производства на територията на община Баните са „Производство на храни, 

напитки и тютюневи изделия“, „Производство на изделия от текстил“ и 

„Производство на дървен материал и изделия от него“. През последните години 

в промишлената структура на общината се прибави и производството на 

електроенергия. 

Предприятието с по-мащабна дейност в строителния сектор е фирма 

„Минерал“ ЕООД – с. Баните. То е частно дружество, което е наследник на 

приватизираното общинско строително предприятие “Минерал” ЕООД. В 

предмета на дейност на фирмата е ниско и високо строителство, строителни 

дейности по водоснабдяване, добив на инертни материали, производство на 

строителни материали, бетон и асфалтобетон. Към момента постоянно заети 

са 23 работници и служители.  

В сектора на дървопреработката, които е основен за региона 

осъществяват дейността си редица микропредприятия, които произвеждат 

продукция за вътрешния пазар и износ. Към почти всички горовладелски 

кооперации има изградени мощности за дървопреработка.  

Сравнително активна дейност се развива в няколко други основни 

отрасъла. Текстилно производство - 1 фирма в село Оряховец, която 

произвежда трикотаж. 

Шивашко производство - застъпено в село Дрянка. 

Хранително-вкусова промишленост - е представена от 1 мандра за 

производство на млечни продукти, която се намира в село Давидково и ползва 

като суровина мляко както от местни животновъди така и от фермери извън 

общината.На територията на община Баните има една фирма в село 

Загражден, която се занимава с производство на хляб и хлебни изделия. 

Добивна промишленост - в бъдеще при проявен интерес от инвеститор е 

възможно търсене, проучване и добив на подземни полезни изкопаеми в 

Давидковско рудно поле. 
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Енергетика- на територията на община Баните има действащи МВЕЦ 

„Давидково 1”, МВЕЦ -„Давидково 2”, МВЕЦ „Баните”. МВЕЦ „Сливка” не е 

въведен в експлоатация. В процес на строителство е МВЕЦ „Оряховец” и 

предстои изграждане на МВЕЦ „Давидково 2 - Нова”. 

Основни изводи за състоянието на вторичния сектор: 

• Липсва устойчив икономически растеж; 

• Липсват нови елементи в структурата на икономическия комплекс, 

способни да дадат силен тласък на производството като подобрят 

технологичната и бизнес среда, инкубатори и др.; 

• Липсват чуждестранни инвестиции, което води до застой в 

технологичното развитие; 

• Преобладаващият брой на микро и малките фирми до 50 човека в 

общината се характеризират с ниска добавена стойност и определят 

общинската икономика като адаптивна и гъвкава към пазара; 

• Изградената инфраструктура, свободният производствен сграден фонд, 

наличието на квалифицирана работна ръка, е предпоставка за 

развитието на предприемачеството в общината. 

 

Профил на третичния сектор 

От отраслите, включени в обхвата на третичния сектор, които не са с 

бюджетен характер, относително по-развит е са 3-4 от тях. „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. Другите отрасли са с обслужващ характер. 

Развитието на посочения отрасъл е в пряка връзка с туристическата функция 

на община Баните. Основна роля за развитието на разглеждания отрасъл 

играят наличните туристически ресурси, с които разполага общината и 

провежданата общинска политика за утвърждаването като туристическа 

дестинация в рамките на област Смолян. Основен приоритет в развитието на 

общината е балнеолечението и туризма. Наличните природни дадености – 

топъл минерален извор, чиста природа, богата флора и фауна, мек климат и 

разнообразен релеф, са предпоставка за развитие на различни форми за 

туризъм – балнеоложки, селски, ловно-рибарски, екстремен и др.  

Минералната вода със своите лечебни свойства е предопределило 

развитието на общинския център - с.Баните, като курортен център с 

национално и международно значение. Изграденият балнеосанаториален 

комплекс и комплексът “Водна пързалка” са емблематични за общината и всяка 
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година привличат все повече нуждаещи се от рехабилитация хора, както и 

туристи от страната и чужбина. Характерът на климата и на водните ресурси са 

добра предпоставка за развитие на зимни и водни спортове, скалното 

разнообразие и съответните земеповърхни форми предполагат ускорено 

развитие на нетрадиционни форми на маршрутно-познавателен туризъм, в т.ч. 

и геотуризъм. Потенциалът на отделните природни компоненти на територията 

на Община Баните, представлява основа за нови туристически продукти и 

програми, базирани на екопътеки, геопътеки, регионални атрактивни 

геокомплекси. Със средства от ПУДООС към МОСВ е изградена “Загражденска 

екопътека”, Проектирани и финансирани по Програма ФАР-ТГС България-

Гърция са “Крайречен парков ландшафт “Малка Арда” и екопътека “Вишнево - 

Гълъбово – “Дяволския мост”. Трасирани и маркирани са пешеходни 

туристически маршрути – Давидково – хижа “Свобода”, Гълъбово – “Дяволския 

мост”, Баните –“Самотното дърво”, както и няколко веломаршрута в най- 

северната и труднодостъпна част от територията на общината. Интересите на 

местния бизнес също са свързани с развитието на туризма – настанителната 

база увеличава броя си с всяка година. Категоризираните места за настаняване 

вече наброяват около 350 само в с.Баните. Увеличава се броят на частните 

хотелиери и ресторантьори, както и на други поддържащи туризма дейности, 

свързани със занаятчийството, транспорта и др. 

Таблица 12. Списък на категоризираните средства за подслон и места за настаняване към 
01.01.2017г. в община Баните 

 № Собственик на 

обекта 

Вид на обекта  Наименование 

на обекта 

Категория Легла Стаи 

1 СД”Маркцвет-

Илиеви с-ие” 

Семеен хотел  "Родопа”  3 звезди  12 5 

2 Бойка Хаджиева                

Самостоятелна 

стая   1 2 1 

3 Стоянка Кехайова  Стая за гости   2 2 1 

4 СБК на БАН  Пансион   1 23 9 

5 Лина Златанова  Стая за гости   1 2 1 

6 ЕТ "Билитур - 

Биляна Русева"  

Стаи за гости   2 8 4 

7 

Валентина 

Габерова  

Стая за гости   2 2 1 

8 Росен Илиев  Стая за гости   1 2 1 

9 ЕТ "Кирил Колачев"  Къща за гости Арония 2 14 6 

10 Боряна Малинова  Стая за гости   1 2 1 
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11 Минчо Башев  Стаи за гости   2 4 2 

12 Златко Фотев   Стаи за гости "Злати" 2 4 2 

13 

"Механичен завод- 

Баните 2000"АД  

Мотел Кючукова къща 1 28 18 

14 Бойка Козарева  Самостоятелни 

стаи 

  2 2 1 

15 Албена Илиева  Самостоятелни 

стаи 

Бени 2 4 2 

16 Стефан Габеров  Стаи за гости   2 8 3 

17 Здравко Фотев  Самостоятелни 

стаи 

  2 7 3 

18 Минчо Кавалджиев  Стая за гости "Кавалджиеви" 2 3 1 

19 ЕТ "Компас- Гочо 

Фердинандов"  

Самостоятелни 

стаи 

  1 4 2 

20 Софка Пашова  Самостоятелни 

стаи 

  2 8 5 

21 

Юри Сувариев  Самостоятелни 

стаи 

  2 2 1 

22 Милка Мутафова  Стаи за гости   2 6 3 

23 Асен Низамов  Самостоятелни 

стаи 

  1 2 1 

24 Стефан Карталов  Самостоятелни 

стаи 

  1 2 1 

25 Милан Шишков  Къща за гости Шишкови 2 8 4 

26 Анета Каменова  Самостоятелни 

стаи 

  2 2 1 

27 Владимир Кадиев  Стаи за гости   2 4 3 

28 Сия Безергянова Стая за гости   2 2 1 

29 Хари Безергянов  Самостоятелни 

стаи 

  2 3 1 

30 Здравко Патев  Самостоятелна 

стая 

  1 2 1 

31 СД "Маркцвет - 

Илиеви и сие"  

Семеен хотел за 

селски туризъм 

  3 40 18 

32 Златан Мересев   Къща за гости "Мересев" 3 14 7 

33 "Екотур Родопи"  Семеен хотел за 

селски туризъм 

Вишнево 3 36 14 

34 "ДОФИ" ООД   Пансион Бяло море 3 24 12 

35 Митко Бойков  Къща за гости   2 6 3 

36 Христина Металова  Стаи за гости   1 3 1 
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37 ЕТ "Андровекс - 

Софка Райчева-

Андрей Райчев"  

Семеен хотел Бялата къща 3 44 14 

38 Венцислав 

Чорбаджиев  

Стая за гости   3 1 1 

39 ЕТ"Сийка Юркева"  Самостоятелни 

стаи 

  2 5 2 

40 "Пламина" ЕООД  Къща за гости Пламина 1 12 6 

41 "БОЗУКОВИ И 

СИНОВЕ" ЕООД  

Къща за гости Бозукови и 

синове 

2 22 10 

42 Красимир Хаджиев   Стаи за гости   1 6 4 

43 ЕТ "Меритош - 

Манчо Баръмов"  

Къща за гости "При Баръма" 3 12 6 

44 "Глогино БВ" ООД          Къща за гости "Ботевите къщи" 2 12 6 

45 "Глогино БВ" ООД          Бунгала "Ботевите къщи" 2 8 2 

46 Сийка Златанова                         Самостоятелни 

стаи 

  1 4 2 

47 Теменужка Башева  Самостоятелна 

стая 

  2 2 1 

48 Сирма Емилова    Самостоятелни 

стаи 

                            2 5 3 

49 "Ювени 

комерс"ООД 

Самостоятелни 

стаи 

  2 3 2 

50 Севда Симеонова                   Самостоятелна 

стая 

  2 1 1 

51 Минка Манчева                                      Самостоятелни 

стаи 

  2 3 2 

52 Семеен хотел 

„Гостопри-емница 

”Хаджи Боби”  

Семеен хотел  "Гостоприемница 

"Хаджи Боби" 

1 32 16 

53 Здравко Асенов 

Касабов 

Стаи за гости   2 3 3 

54 Людмил Димитров 

Хаджиев 

Стая за гости   1 1 1 

55 Петър Пеев Кехайов Къща за гости „Био Маги” 2 4 2 

56 Почивна станция 

към база за отдих 

„Орфей”-Велинград   

Почивна станция   1 18 8 

57 Маруся Раданова 

Бърчинкова  

Стаи за гости 

„Саша” 

1 4 2 
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58 Захари Райков 

Геритлиев  

Къща за гости   2 24 12 

59 Елисавета 

Димитрова 

Метишева 

Къща за гости 

,,Елица” 

1 7 4 

60 "Ачо-Транс"ЕООД  Къща за гости 
,,Фонтана” 

3 10 5 

61 Даринка Берова 

Балканска 

Стаи за гости   1 2 1 

62 "Аделанте Комерс" 

ЕООД                                       

Стаи за гости   1 5 2 

63 Мина Георгиева 

Барова 

Стаи за гости "Барови" 1 6 3 

 ОБЩО    553  

Източник: Общинска администрация 

Основни изводи за състоянието на третичния сектор 

• Предимство на територията на община Баните за развитие на туризма е 

географското положение, разгледано в по-дългосрочен план. Неговото 

значение ще нарасне рязко след подобряване на транспортните връзки. 

• Община Баните може да се оформи като своеобразен туристически 

възел и ретранслатор на туристически потоци. 

• Скалното разнообразие и съответните земеповърхни форми предполагат 

ускорено развитие на нетрадиционни форми на маршрутно-познавателен 

туризъм, в т.ч. и геотуризъм. 

• Характерът на климата и на водните ресурси са добра предпоставка за 

развитие на зимни и водни спортове. Те естествено са ограничени на 

много малка част от територията на общината. 

• Зимни спортове от вр. Преспа до вр. Елварника (КараБанитес) 

високопланинската част на общината над 1500 м. 

• Водните спортове са само в граничния с община Ардино участък на р. 

Арда. 

• Естествената флора и фауна в общината, разгледана като ресурс, има 

ограничено значение в по-нататъшното развитие на туризма (като се 

изключи ловният туризъм). Биоразнообразието в тесен смисъл на думата 

не може да бъде основен мотив за посещение. Чрез неговото реално 

експониране ще се търсят субакценти в бъдещите повече или по-малко 

комплексни туристически програми. 
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• Потенциалът на отделните природни компоненти, разгледан като 

композиция в рамките на природните комплекси и ландшафти, 

представлява основа за нови туристически продукти и програми, 

базирани на екопътеки, геопътеки, регионални атрактивни геокомплекси 

и др. 

• На територията на Община Баните съществува потенциал за изграждане 

на най-представителните в България екопътеки и геопътеки (с моделна 

стойност) по долините на реките Загражденска, Давидковска, Боровица. 

• Археологическите находки засега не могат да се използват за туризъм, 

докато не се експонират подходящо. Добра е идеята за археологическа 

музейна сбирка. 

• Местните кулинарни традиции представляват добра основа за 

разнообразяване на туристическото предлагане. Вкусовите качества на 

екологично чистите, местни, първични продукти и субпродукти и на първо 

място телешкото месо, са важни атрибути, които могат да бъдат 

съхранени само чрез удачно вписване в туристическите програми. 

• Местните фолклор, носии, песни, обичаи, със своята уникалност и 

атрактивност могат да бъдат основа на специализирани туристически 

продукти да се включат в такива програми, да бъдат акцент в други 

общински туристически продукти. За да се съхрани това наследство, е 

необходимо целенасочено да се предава на младите. 

• Особено важно за развитие на културния туризъм е доизграждането и 

интерпретацията на култовия обект Енихан баба като туристическа 

атракция. Това е най-добрият конкретен пример в исторически план (с 

над национално значение) за интегриране на различни етнокултурни и 

религиозни влияния. 

• Съществуват възможности за изработване на сувенири (напр. типични 

местни тъкани малки по размер) за подаръци (включени в туристическия 

пакет), както и за закупуване 

• Туристическата анимация предвид ресурсите може да бъде още по-

впечатляваща и разнообразна: организиране на лично участие на 

туристите в изработката на тъкани, в подготовка на кулинарни рецепти, 

както и в работа на полето и т.н. 

• В конкретен план общината има нужда от организиране на етнографска 

сбирка, което най-добре би могло да се осъществи в с. Давидково. 
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• Сегашната инфраструктура основна и поддържаща развитието на 

туризма, се нуждае от усъвършенстване, в т.ч. и от ново строителство. 

Към това трябва да се пристъпва много внимателно, за да не се получи 

вече станалото нарицателно пренасищане, както при някои други 

туристически центрове. 

• Досегашното предлагане може да се разнообрази, предвид ресурсите и 

нуждите с разширяване на профила в посока възстановителни програми 

за спортисти, в т.ч. и професионалисти. 

• Да се продължи работата по разнообразяване на предлагането в 

подобряване на качеството и разнообразяването на предлагането в 

балнеолечебния комплекс. 

• Като резултат на ситуационния анализ, следва да се ревизира и 

позицията на общината в курортно-туристическото райониране на 

Родопите. 

 

 

2.6.4. Обобщени изводи за състоянието на икономиката 

На основата на анализите за състоянието и на тенденциите в развитието на 

икономиката на община Баните могат да бъдат формулирани следните основни 

изводи: 

• Като малка община, разполагаща с ограничени потенциали за развитие 

на комплекс от икономически дейности, икономическия комплекс на 

община Баните е с параметри, които му определят сравнително скромно 

място в икономиката на област Смолян; 

• В икономическия профил на община Баните са представени сектори и 

икономически дейности (отрасли), за които са налице определени 

ресурси и традиции в развитието им; 

• В секторната структура на икономиката водещо място по анализираните 

икономически показатели има третичния сектор, а останалите два – 

допълват икономическото развитие. Относително по-добри тенденции в 

развитието се наблюдават при отрасли именно от третичния сектор, а 

във вторичния и първичния сектори се наблюдава стагнация или 

забавяне в развитието им; 

• В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все-по-слабо използване 

на наличния поземлен ресурс (обработваемите земеделски земи), като в 
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землищата на по-малките села нараства площта на изоставените 

(необработваемите) земи. Традиционни за общината през последните 

десетилетия растениевъдни производства като картофопроизводството и 

тютюнопроизводството са в състояние на криза – намаляват засетите с 

тези култури производства и средните добиви от тях; 

• Във вторичния сектор (промишлеността) очертаните тенденции в 

развитието на промишлените отрасли също са засегнати от 

икономическата криза. Производствените структури са от типа „малки“; 

• Важно място в икономическия профил на община Баните имат отрасъла 

от третичния сектор (нефинансови дейности) - „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ („Туризъм“); 

• Положителна тенденция в развитието се наблюдава в туризма. Налице 

са резултати от провежданата общинска политика за превръщане на 

туризма в основен приоритет на общината. 

 

 

2.7. Обитаване 

Функционална система „обитаване” е от изключително важно значение при 

устройственото планиране на населените места, тъй като изисква значителни 

териториални ресурси. Анализът на обитаването има социално-икономически 

характер. Той изследва количествените и качествените параметри на 

жилищата и жилищните сгради, като прави обобщена оценка на постигнатите 

нива на жилищно задоволяване в общината. За основа на анализа са 

използвани резултатите от последното проведено в страната преброяване на 

населението и жилищния фонд през 2011г. (НСИ). 

2.7.1. Количествени параметри на жилищния фонд 

Резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд показват, 

че към 2011 г. в община Баните има 4085 броя жилища, като в общината 

преобладават еднофамилните жилищни сгради. 

За да се установи какво е развитието на жилищния фонд в общината, 

трябва да се съпоставят някои обобщени данни по основните показатели за 

периода между двете последни преброявания  - 2001г. и 2011г. (табл.№26). 
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Таблица 13. Динамика в жилищния фонд на община Баните за периода 2001-2011г. 

Показатели 

Състояние към: 

2001г. 2011г. 

Общ брой жилища 3985 4085 

Полезна площ на жилищата (м²) 304107 304107 

в т.ч. жилищна площ (м²) 232161 1232161 

Източник: НСИ 

През анализирания период се наблюдава намаление на броя на 

жилищата, запазване на размера на полезната площ на жилищата и 

намаляване на т.нар. „чиста жилищна площ”. Причините за редуцирането на 

броя на жилищата в общината са основно от демографски характер. 

Намаляването на броя на населението в разглежданата територия води до 

намаляване и на потребността от жилища. Друг фактор е постепенното 

амортизиране и компрометиране на съществуващия сграден фонд. В общината 

почти няма строителство на нови жилища за постоянно обитаване. 

За да се установи жилищният стандарт на населението в община Баните е 

необходимо да се анализират по-подробно характеристиките на жилищния 

фонд (табл.№27).  

Таблица 14. Характеристика на жилищния фонд в община Банитв (по населени места) към 

2011г. 

Населени места Население 
Жилища 

(брой) 

Полезна 

площ (м²) 

Жилищна 

площ (м²) 

Жилищна 

площ на 

човек (м²) 

Община Баните 4356 4085 304107 232161 53,30 

с. Баните 939 627 55682 41730 44,44 

с. Босилково 49 130 7916 5148 105,06 

с. Вишнево 264 244 19439 15579 59,01 

с. Вълчан дол 90 118 7980 6059 67,32 

с. Глогино 83 108 7763 5160 62,17 

с. Гълъбово 465 355 24881 18756 40,34 

с. Давидково 625 634 43980 32186 51,50 

с. Две тополи 14 19 1180 979 69,93 

с. Дебеляново 28 38 2442 1786 63,79 

с. Дрянка 231 184 13727 10131 43,86 
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с. Загражден 317 307 24845 19706 62,16 

с. Кръстатица 62 118 9721 8311 134,05 

с. Малка Арда 206 303 18532 13427 65,18 

с. Малко Крушево 2 8 335 272 136,00 

с. Оряховец 571 454 33240 27138 47,53 

с. Планинско 6 31 1830 1500 250,00 

с. Рибен дол 17 26 1526 1249 73,47 

с. Сливка 16 59 4189 3510 219,38 

с. Стърница 333 272 21603 16887 50,71 

с. Траве 38 50 3296 2647 69,66 

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011 г. 

Съпоставката между броя на жилищата и тяхната полезна площ показва, че 

средната площ на 1 жилище в община Баните към 2011г. е 56,83м². 

Друг важен параметър, определящ жилищния стандарт на населението, е 

съотношението между общата полезна площ на жилищата и чистата жилищна 

площ. Данните показват, че в община Баните жилищният стандарт е доста 

висок – 53,3м2/обитател. Най-нисък е този показател за двете най-големи села 

в общината – Гълъбово (40,3м²) и Дрянка (43,9м²). В по-малките населени 

места, поради незначителния брой на населението в тях, разглежданият 

показател е с много високи стойности – над 100м2/обитател (с. Босилково, с. 

Кръстатица, с. Малко Крушево, с. Планинско и с. Сливка). В останалите 

населени места в общината този показател се движи около 50-90м2/обитател. 

По-ниски обаче са показателите, ако се разглежда жилищната площ на 

човек само в обитаваните жилища. Средно за общината за 2011г. тази стойност 

е по-ниска – около 16,8м2. В устройственото планиране обаче, е възприето да 

се използва стандартното съотношение между цялата налична жилищна площ 

(не само в обитаваните жилища) и общия брой на населението. 

Намаляването на броя на населението в територията се отразява и върху 

използваемостта на жилищния фонд в общината. Само 1747 от общо 2874 

броя жилищни сгради са обитавани, което представлява едва 60,8% от 

общия им брой. Значителен е броят на необитаваните жилищни сгради – 

1098, или 39,2% от общия брой жилищни сгради в община Баните. Във всички 

населени места броят на необитаваните жилища е голям.  

2.7.2. Качествени параметри на жилищния фонд 
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Жилищният фонд се оценява и по някои качествени параметри като: форма 

на собственост, брой на стаите в отделните жилища, степен на 

благоустроеност и конструктивни особености. 

• Форма на собственост 

Преобладаващата част от наличните към 2011г. 4085 жилища в общината 

са частна собственост. По статута на собственост, жилищата в община 

Баните се разпределят както следва: 

o собственост на частни физически лица – 4064 жилища (99,5%); 

o собственост на частни юридически лица – 6 жилища (0,1%); 

o собственост на държавата или общината – 15 жилища (0,4%). 

• Структура на жилищата по брой на стаите в тях 

В структурата на жилищата в община Баните (по брой на стаите в тях) 

преобладават многостайните жилища – с три и повече стаи (табл.№28).  

Таблица 15. Разпределение на жилищата по брой на стаите в тях в населените места в 

община Баните към 2011 г. 

Населени места 

Жилища по брой на стаите (бр.) 

Общ 

брой 

1 

стая 

2 

стаи 

3 

стаи 

4 

стаи 

5 

стаи 

над 6 

стаи 

Община Банитв 4085 275 1247 1253 812 254 244 

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011 г. 

Анализът на данните показва, че броят на многостайните жилища е 3810 от 

общо 4085, или 93,3% от всички налични жилища. Броят на малките жилища в 

общината (с 1 или 2 стаи) е малък – 275 жилища, или 6,7% от общия им брой.  

• Степен на благоустроеност 

Анализът на данните показва, че всичките 4085 жилища в община Баните 

са електроснабдени и водоснабдени. 

• Конструктивни особености 

Структурата на жилищата по вида на конструкцията им (материалите, които 

са вложени в тях) показва, че преобладаващата част от тях са тухлени – 944 

жилища, или 32,8% от жилищата в общината.  

Малък е броят на панелните жилища (11) и на жилищата със 

стоманобетонна конструкция (10). Панелните жилища се намират основно в 
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селата Баните и Оряховец, а жилищата със стоманобетонна конструкция са 

сравнително равномерно разпределени (по 1-2 жилища в населено място). 

2.8. Социална инфраструктура  

2.8.1. Образование и образователна инфраструктура 

Образователната система в община Баните  включва основните направления, 

характерни за  общините от нейния тип, а именно: 

▪ Система за предучилищно обучение на децата; 

▪ Общо образование 

Основните параметри на образователната инфраструктура – брой обекти, 

капацитет на същите и тяхното териториално разпределение по населени 

места е функция от  съответните контингенти от деца и лица във възрастовите 

групи от 3 до 6 годишна възраст, от 7 до 14 години и от 15 до 18 години. 

Предучилищно обучение 

Мрежата от заведения за предучилищно обучение обхваща един основен тип 

детски заведения  – Целодневни детски градини (ЦДГ).  

Неблагоприятните демографски процеси, които са характерни и за община 

Баните, водят до намаляване и на  контингента деца от 3 до 6 годишна възраст. 

Това е и причината за редуциране на мрежата от детски заведения, което е 

видно и от данните в таблица III. 1. 

Таблица 16. Динамика в броя и капацитета на детските заведения в община Баните за 
периода 2011-2015 г. 

Динамика в броя и капацитета на детските заведения в 

община Баните за периода 2008-2012 г.  

2011 г. 2015 г. 

1. Брой Целодневни детски градини (ЦДГ) 4 1 

2. Брой обхванати деца в ЦДГ 108 67 

3. Брой учители в ЦДР 12 10 

Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р. Българияг.  

В анализирания период – 2011-2015 г. са настъпили  промени в мрежата от 

заведения за предучилищно обучение. Налице  са промени в броя  на 

обхванатите деца, който намалява със 41.  Това е резултат  от “свиване” на 

броя на децата във възрастовия контингент от 3 до 6 годишна възраст.  
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Средната пълняемост на групите в действащите към 2015 г. детски градини е в 

рамките на утвърдените нормативи. Материалната база на детските заведения 

е добра.  

Общо образование 

В зависимост от застъпената образователна степен в училищата, общото 

образование в общината е представено от два типа училища –основни и 

средни (СОУ). Основните параметри на  мрежата от общообразователни 

училища в общината се определят от контингентите лица във възрастовите 

групи 7-14 и 15-18 години и тяхното разпределение по населени места. За 

нормалното функциониране на отделните училища се прилагат нормативите за 

пълняемост на паралелките. Това е едно от важните изисквания за  прилагане 

на делегираните бюджети в образованието. Всички тези изисквания са 

основанията за преструктуриране на училищната мрежа. Това се потвърждава 

и от данните в таблица III. 2 

Таблица 17. Промени в броя на общообразователните училища и броя на учениците в 
община Баните  за периода 2011-2015 г. 

      
                                 Показатели 

Състояние към: 

   2011 г.     2015 г. 

1. Брой общообразователни училища – всичко 2 2 

               Основно   1 1 

               СОУ 1 1 

2. Брой ученици – всичко 316 224 

Източник: НСИ 

Училищната мрежа е оптимизирана, от гледна точка на по-доброто й 

функциониране в условията на делегираните бюджети и намаляващия брой на 

учениците. 

И двете общообразователни училища в общината са със статут на 

„средищни“, т.е. в тях се обучават и ученици от селата, в които няма действащи 

училища. Те се превозват до двете средищни училища с четири училищни 

автобуса. Основното училище в с. Давидково  освен като средищно е и със 

статут на защитено училище.  С такъв статут и и СОУ в с. Баните. Малкият брой 

на учениците в ОУ  в с. Давидково (40) е причината да има паралелки със слети 

класове, което е предпоставка за влошаване качествата на учебно-

възпитателния процес.  

2.8.2. Здравеопазване и здравна инфраструктура  

Вида и структурата на здравеопазването, в т.ч. и структурата на 

здравната инфраструктура в община Баните  са определени и заложени в 

Регионалната здравна карта на област Смолян. Съобразно нея, в община 
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Баните здравеопазването е представено основно от  лечебни заведения за 

извънболнична  лечебна помощ и дентална помощ. Това са Амбулатории за 

първична медицинска помощ и за дентална помощ. Всички те са от типа 

„индивидуални практики. Болничната лечебна дейност е свързана с 

функционирането на „Специализирана болница за рехабилитация” Национален 

комплекс, която не поема потребностите на населението на общината от 

стандартните болнични услуги. 

През 2015 г. на територията на общината работят общо 6 лекари (в т.ч. 2 

общопрактикуващи и 4 специалисти в СБАЛ – филиал на “Специализирана 

болница за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД), 4 стоматолози и 21 д. 

медицински специалисти. 

Важен индикатор за състоянието на извънболничната лечебна помощ е 

броят на лекарите и стоматолозите. За последните 5 години  (2011 – 2015 г.) 

техният брой се запазва почти на едно и също ниво –  броят на лекарите е 

намалял с 1, а този на стоматолозите от първичната дентална помощ се е 

увеличил също с 1. Леко намаление има в броя на медицински специалисти 

(медицински сестри, фелдшери, лаборанти и др.) – с 3 д. 

 

 

Извънболнична лечебна дейност 

Здравната система в общината включва основно звена на извънболничната 

лечебна дейност. Такива са Амбулаториите за първична медицинска помощ и 

Амбулаториите за първична дентална  помощ.  

Таблица 18. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ в община Баните -2015 
г. 

Вид  лечебно 

заведение  

Седалище Обслужвани 

пациенти от 

населени места 

Пациентска листа  

(брой) 

АПМП- ИП с. Баните с. Баните 

с. Гълъбово 

с. Стърница 

1962 

АПМП- ИП с.Оряховец с. Гълъбово 

с. Вишнево 

с. Оряховец 

1942 

АПМП- ИП с. Загражден с. Загражден 

с. Давидково 

1106 
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Източник:РЗО – Смолян 

Тъй като пациентските листи на общопрактикуващите лекари не могат да 

се осигурят от населението на 1 населено място, същите обслужват и 

населението от съседни населени места. Средният размер на пациентските 

листи на общопрактикуващите лекари е в рамките на минималните нормативи – 

около 1300 пациенти. Изключение в това отношение е пациентската листа на 

общопрактикуващия лекар в с. Загражден. За общопрактикуващите лекари в 

общината се прилагат нормативите за планински райони, които са по-ниски.  

Реалния брой на лицата, включени в пациентските листи на 

общопрактикуващите лекари, които са с непрекъснати здравно осигурителни 

права е по-нисък. Същия за общопрактикуващия лекар, завеждащ 

Амбулаторията за първична медицинска помощ – индивидуална практика  

(АПМП- ИП) в с. Баните е 1670 лица, в с Оряховец – 1588 лица и в с. Загражден 

– 967.  

Стоматологичното обслужване на населението се извършва от 4 

стоматолози. Амбулатории за първична дентална помощ има в селата Баните и 

Давидково. 

Амбулаториите за първична медицинска помощ и за първична дентална 

помощ използват общински обекти – бившата поликлиника в с. Баните и 

бившите здравни служби в селата Загражден и Оряховец. 

В община Баните няма разкрити Амбулатории за специализирана 

медицинска помощ. Причина за това е малкия брой на населението. Такава 

населението получава в общини Мадан и Смолян. 

Спешната медицинска помощ се осъществява от специализирано звено, което 

е поделение на филиала за Спешна медицинска помощ – Смолян. 

Болнична лечебна помощ 

На територията на общината има само една държавна болница, която е 

филиал на  “Специализирана болница за рехабилитация – Национален 

комплекс” ЕАД. Тази болница е с регионални и национални функции  и няма 

пряко отношение към болничното обслужване на населението на община 

Баните . Болницата е предназначена за комплексна рехабилитация на 

пациенти с цел пречистване на организма от натрупани токсини при 

интоксикации със соли на олово, други тежки метали и радиационни 

увреждания, по физикална и рехабилитационна медицина на нервните болести 

(централна и периферна нервна система) и по физикална и рехабилитационна 
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медицина на опорно-двигателния апарат. Болницата работи и по четири 

клинични пътеки.  Общият капацитет на болницата е 151 легла. 

На практика населението на община Баните получава болнична лечебна 

помощ в общинската МБАЛ „Проф. д-р К.Чилов“ в гр. Мадан и МБАЛ „Братан 

Шукеров“ в гр. Смолян.  

2.8.3. Услуги по социално подпомагане 

По данни на Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян,  броят на  

лицата от община баните които са с различен вид  физически  и  умствени 

(психически и ментални)  увреждания  към 2015 г. възлиза общо на 364 д. От 

тях 318 лица са с физически, а 46 – с психически  увреждания. От цялото 

население на общината към 2015 г. 7,5% са с различен вид увреждания. В 

някои от селата този относителен дял е по-висок –  Загражден (13,0%), Малка 

Арда (8,5%), Баните (8,1%).   

На територията на общината към 2015 г. няма разкрити специализирани 

институции за социални услуги. Не са разкрити и форми за резидентни 

социални  услуги. В по-големите села има клубове на пенсионера и инвалида. 

Социално слаби лица са подпомагани по различни закони. По Закона за 

семейни помощи за деца  през 2015 г. са подпомогнати 312 семейства, по 

Закона за социално подпомагане – 19 лица, а помощи за отопление са 

получили 701 лица. 

2.8.4. Култура и инфраструктура на културата 

От културните дейности в община Баните е представена единствено  

комплексната читалищна. На територията на общината са регистрирани общо  

9 читалища. От 9те читалища с провеждана културна дейност тези в по-

големите села на общината е застъпено любителското творчество 

(художествена самодейност). Към тези читалища са сформирани самодейни 

колективи (фолклорни групи) за изворно народно творчество (автентичен 

фолклор. В НЧ  „Просвета 1969“ в с. Баните има танцов и гайдарски състав. 

Във всички действащи читалища в общината е застъпена библиотечната 

дейност. Общия библиотечен фонд в читалищните библиотеки в общината 

възлиза на 46183 библиотечни единици. С най-голям библиотечен фонд са НЧ 

„Зора 1927“ – с. Давидково (11000 библиотечни единици), НЧ„Просвета 1947“ – 

с. Баните (9459 библиотечни единици), НЧ „Хр. Ботев 1934“ – с. Загражден 

(5967 библ. единици) и др. 
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В някои от читалищата са създадени етнографски сбирки, а в НЧ 

„Просвета 1947“  с. Баните – археологическа сбирка. Финансирането на 

последната е по проект по Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество 

България – Гърция.  

Материалната база на читалищата – читалищните сгради- са с различна 

степен на физическо състояние.В годините, в които те са изграждани (основно 

в средата на миналия век) са оразмерявани  за потребностите на по-големия 

брой на населението в отделните села. Част от читалищните сгради разполагат 

със зали с капацитет около 200 и повече места, които днес рядко се използват. 

Две от читалищата в община Баните са без собствена база. За такава НЧ 

„Просвета 1969“ – с. Дрянка, което не осъществява дейност, използва част от III  

етаж на неизползваемата по предназначение сграда на детската градина. НЧ 

„Пробуда 1948“ в с Оряховец използва 2 стаи от закритото училище в селото. 

Предоставените помещения за дейността на двете читалища са общинска 

собственост. През изминалите години с бюджетни средства са осъществени 

частични ремонти на читалищните сгради в селата – Баните, Гълъбово, 

Давидково, Стърница, Малка Арда. 

Няколко от читалищата в общината (в селата Баните, Давидково, 

Загражден, Оряховец , Гълъбово и Малко Арда) участват в Програма „Глобални 

библиотеки“. Участието в тази програма е насочено разширяване обхвата на 

традиционната библиотечна дейност с възможностите на комуникационните 

технологии (основно на ИНТЕРНЕТ) с цел приобщаването на хората от селата 

към глобалното информационно общество.  

Читалищата в общината играят основна роля в реализацията на 

Общинския културен календар. Съставите в читалищата участват в програмите 

за честване на общоселски културни мероприятия, на годишнини и  други 

празници със свои програми. По-важни прояви от Общинския културен 

календар са: Празника на община Баните и минералната вода, празници на 

села от общината (Давидково, Загражден, Стърница), честване на Бабинден, 

Международния ден на жената, 1-ви март, провеждане на коледни и 

новогодишни тържества и др. В част от посочените културни мероприятия, 

освен народните читалища участват и деца от ЦДГ, ученици от 

общообразователните училища. 

2.9. Отдих, спорт и зелена система 

2.9.1. Отдих  
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Туристическите функции на община Баните са основният фактор за 

развитие на отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“, който притежава 

потенциал да се утвърди като един от перспективните отрасли в третичния 

сектор на икономиката. На този етап обаче, той все още не е достатъчно добре 

развит. Причината за това е фактът, че потенциалът на общината за развитие 

на туристическа дейност не е реализиран в пълната си степен. 

Характеристиката на туризма е разгледана по три признака: 

• наличие на туристически ресурси за развитие на туризъм в общината; 

• степен на изграденост на необходимата туристическа инфраструктура; 

• общинска политика в сферата на туризма. 

2.9.2. Спорт  

Община Баните  има определени ангажименти и към развитието на 

спортните дейности и поддръжката на спортните обекти, които са общинска 

собственост. Организирани спортни прояви осъществяват спортните клубове, 

които са регистрирани в общината. Към 2012 г. в общината има два спортни 

клуба (СК). Първият е СК „Светкавица“, който е футбол. Вторият е СК по хокей 

на трева „Мечките“ в с. Баните, осъществяващ дейност  по редкия за страната 

спорт „хокей на трева“. Този вид спорт стартира през 2005 г. и е резултат от 

идеята на ентусиасти, които привличат много от младите хора. Активно с този 

специфичен спорт се занимават повече от 100 младежи и деца от общината.За 

спортни цели се използват и игрището и физкултурния салон към закритото 

училище в с. Оряховец. 

Към момента в община Баните липсва спортна база с представителни 

функции. Спортните обекти са основно към двете училищата в селата Баните и 

Давидково. Това са спортни площадки и физкултурни салони, които се ползват 

за масов спорт.В двора на СОУ „Хр. Ботев“ в с. Баните е изградено и едно от 

малките в страната игрище по хокей на трева. Същото е с размери на 

хандбално игрище, т.е. не е с изискваните стандартни размери. Същото се 

използва от отбора по хокей на трева  (СК „Баните“).Освен за хокей на трева, 

игрището в СОУ „Хр. Ботев“, което е с изкуствена  тревна настилка се използва 

и за други спортове – футбол, тенис. Така на практика е налице едно 

многофункционално игрище, което обаче не е със стандартни размери за 

провеждане на състезания от професионални клубове. 

През програмния период 2007-2013 г. са изготвени проекти за изграждане 

на два представителни спортни обекта в община баните – Стадион за 
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хокей на трева в с. Баните и на Футболен стадион между Баните и 

Оряховец. Предвидено е тези два спортни обекта да бъдат реализирани 

в програмния период 2014-2020 г.      

2.9.3. Зелена система 

Картотекираните зелени площи на територията на общината  са : Баните – 

Оряховец 320,90 дка , Гълъбово – 71,08 дка , Загражден – 75,12 дка  и 

Давидково - 280 дка. 

2.10. Транспортна инфраструктура 

2.10.1. Пътна инфраструктура 

Пътни връзки на територията с републиканската пътна мрежа. 

 Значимостта на община Баните в областната мрежа на населените 

места и в Агломерационния ареал около Смолян, със своята природно 

разположение, участието й в националните инфраструктурни и обществени 

процеси, поставят съответно високите изисквания към Схемата на КТС, т.е. 

решаването на транспортно-комуникационната проблематика на общината.  

От особено значение е средищното разположение на общинския център 

Баните между двете регионални столици на Западните и Източните Родопи - 

областните центрове гр.Смолян и гр. Кърджали.Виж Схема -приложение 1. 

Стръмните планински терени и силно пресечените местности са 

предопределили община Баните да се обслужва само от автомобилен 

транспорт.  

Във вътрешнорегионален план връзките със съседните общини Смолян, 

Кърджали, Мадан, Ардино, Лъки и Асеновград се осъществява чрез три 

третокласни пътя :  

• ПътIII -863 (Соколовци - Петково - Баните) се явява основен, с обща 

дължина 33,5 км. От тях 8,5 км. от тях се намират на територията на 

общината и са в сравнително добро състояние. Същият осигурява 

пряка връзка с областния център Смолян, както и се явява основна 

връзка с вътрешността на страната.  

• Път III-8632 Баните - Стояново - п.к. Стояново - връзка на общината с 

област Кърджали и  

• Път III - 8611 (Югово - Лъки) - Белица - Загражден -Давидково - 

Оряховец, който се явява основен за голяма част от населените 

места на общината и пряка връзка с област Пловдив.  
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Общата дължина наРПМ – Републиканската III - то класната пътна мрежа 

е 59,60 км. 

 Ситуирането  и техническите характеристики на Републиканската 

третокласната пътна мрежа е представена в следващата таблица, издадена от 

Областно пътно управление Смолян. Мрежата се характеризира с екстремни 

наклони и криви с малки радиуси, което означава, особено внимателно 

шофиране и внимание при процесите на изпреварване. Габаритите на 

профилите за движение варират от: 

• От 6,20 до 8,10 за път III-863 /Соколовци-Баните/, 

• от 4,00 до 8,00 м. за път III-8611 /Югово-Загражден-Баните/ и  

• от 7,00 до 8,00 м. за път III-8632 / Оряховец-Баните- Долна Дрянка/  

Трасето на път ІІІ-8611 мени габаритите си до значителни стойности в 

рамките на общината. Това различие в габаритите трябва да се преодолее в 

бъдеще.
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Таблица 19. Справка на републиканските пътища, които преминават през община Баните, Област Смолян 

№ по 

ред 

Клас и 

№ на 

пътя 

Наименование на 

населеното място Община 

Начало на 

населеното 

място /км/ 

Край на 

населеното 

място /км/ 

Дължина на пътя 

през населеното 

място /км/ 

Републиканска 

пътна мрежа 

ІІІ клас /км/ Състояние на настилката 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

1. III-863 Соколовци - Момчиловци - Славейно - Петково - Малка Арда - Баните, км 0-000 - км 33+493 

        

  от км 23+900 до км 33+493, разположен в Община Баните 9,593 км ІІІ клас 

        

  ІІІ-863 с. Малка Арда Баните 25+346 26+438 1,092   Състояние на настилката 

    

Оряховец - 

Баните Баните 30+780 33+493 2,713   "средно" 

                км 23+900 - км 24+122 

  ІІІ-863   габарит 

от км 

23+900 

до км 

25+346 6,20 м   км 25+395 - км 26+445 

        

от км 

25+346 

до км 

26+800 6,40 м   км 31+820 - км 33+493 

        

от км 

26+800 

до км 

31+820 6,50 м   Състояние на настилката 

        

от км 

31+820 

до км 

33+493 8,10 м   "лошо" 

                км 24+122 - км 25+395 

                км 26+445 - км 31+820 
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2. ІІІ-8611 /Югово - Лъки/ - Белица - Загражден - Оряховец - /Малка Арда - Баните/, км 18+431 - км 60+174 

        

  от км 18+431 до км 60+174, разположен в Община Баните 41,743 км ІІІ клас 

        

  ІІІ-8611 с. Загражден Баните 30+660 31+533 0,873   Състояние на настилката 

    с. Девидково Баните 44+487 47+475 2,988   "добро" 

    

Оряховец - 

Баните Баните 59+315 60+174 0,859   км 19+600 - км 44+300 

                км 45+250 - км 55+430 

  ІІІ-8611 габарит участък в ремонт   настилка "биндер"   км 59+360 - км 60+174 

      км 18+431 - 19+600       Състояние на настилката 

      

от км 

19+600 

до км 

30+660 4,00 м 19+600 - 26+400   "лошо" 

      

от км 

30+660 

до км 

31+533 8,00 м 30+000 - 38+060   км 44+300 - км 45+250 

      

от км 

31+533 

до км 

47+475 7,00 м     км 55+430 - км 59+360 

      

от км 

47+475 

до км 

59+315 6,50 м       

      

от км 

59+315 

до км 

60+174 8,00 м       

  

3. ІІІ-8632 Баните - Стояново - п.к. Стояново, км 0+000 - км 7+720 

        

  от км 0+000 до км 7+720, разположен в Община Баните 7,72 ІІІ клас 
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  ІІІ-8632 

Оряховец - 

Баните Баните 0+000 0+396 0,396   Състояние на настилката 

    с. Долна Дрянка Баните 2+053 2+366 0,313   "добро" 

                км 0+000 - км 1+020 

      габарит от км 0+000 до км 1+780 8,00 м   км 2+563 - км 2+599 

        от км 1+780 до км 7+720 7,00 м   км 3+813 - км 3+951 

                км 4+174 - км 4+757 

                км 4+833 - км 4+922 

                км 4+974 - км 5+095 

                км 5+275 - км 6+232 

                км 7+598 - км 7+681 

                Състояние на настилката 

                "средно" 

                км 1+020 - км 2+563 

                км 2+599 - км 3+020 

                Състояние на настилката 

                "лошо" 

                км 3+020 - км 3+813 

                км 3+951 - км 4+174 

                км 4+757 - км 4+833 

                км 4+922 - км 4+974 

                км 5+095 - км 5+275 

                км 6+232 - км 7+598 

                км 7+681 - км 7+720 
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Таблица 20. Интензивност и състав  на транспортните потоци по РПМ. Оразмерителна часова интензивност. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2015 863 Д 2269 29,650 26,200 31,763 453 18 57 10 14 6 87 558 681 38 

*2016             460 18 58 10 14 6 88 566 690 38 

2020             487 19 61 11 15 7 94 600 733 41 

2021             494 19 62 11 15 7 95 608 742 41 

2025             524 20 66 12 17 8 103 647 792 45 

2026             534 20 67 12 17 8 104 658 804 45 

2030             576 22 73 14 19 9 115 713 875 51 

2031             588 22 74 14 19 9 116 726 889 51 

**2035             634 24 80 16 21 10 127 785 963 56 

2015 863 Д 2271 33,000 31,793 33,500 1375 23 171 48 49 19 287 1685 2035 101 

*2016             1396 23 174 49 50 19 292 1711 2066 102 

2020             1478 25 184 53 54 21 312 1815 2196 111 

2021             1500 25 187 54 55 21 317 1842 2228 112 

2025             1589 27 198 58 59 23 338 1954 2367 121 
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2026             1621 28 202 59 60 24 345 1994 2417 124 

2030             1748 30 218 65 66 26 375 2153 2612 136 

2031             1783 31 222 67 68 27 384 2198 2669 140 

**2035             1923 33 240 73 74 29 416 2372 2881 151 

2015 8611 Д 2273 44,100 31,100 45,400 320 3 43 11 7 2 63 386 457 15 

*2016             326 3 44 11 7 2 64 393 465 15 

2020             352 3 46 12 8 2 68 423 499 16 

2021             359 3 47 12 8 2 69 431 508 16 

2025             387 3 49 13 9 2 73 463 544 17 

2026             397 3 50 13 9 2 74 474 556 18 

2030             435 3 54 15 10 2 81 519 608 19 

2031             446 3 55 15 10 2 82 531 621 19 

**2035             489 3 59 17 11 2 89 581 678 21 

2015 8611 Д 2272 60,080 45,400 60,174 545 4 101 15 9 3 128 677 816 21 

*2016             556 4 103 15 9 3 130 690 831 21 

2020             600 4 109 17 10 3 139 743 893 23 

2021             612 4 111 17 10 3 141 757 909 23 

2025             660 4 117 19 11 3 150 814 975 25 

2026             677 4 119 19 11 3 152 833 996 25 

2030             743 4 129 21 12 3 165 912 1088 26 

2031             762 4 132 22 12 3 169 935 1115 27 

**2035             836 5 142 24 14 3 183 1024 1219 30 

2015 8611 Д 2270 2,130 0,000 14,000 580 16 93 23 8 5 129 725 886 33 

*2016             592 16 95 23 8 5 131 739 902 33 

2020             638 17 102 25 9 5 141 796 970 36 
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2021             651 17 104 26 9 5 144 812 989 36 

2025             702 18 112 28 10 5 155 875 1065 38 

2026             720 18 115 29 10 5 159 897 1091 39 

2030             790 20 126 32 11 6 175 985 1199 43 

2031             810 21 129 33 11 6 179 1010 1230 44 

**2035             889 23 142 36 12 7 197 1109 1351 49 

 

* Интензивността и състава на транспортните потоци за 2016 г. (Диагноза) са графично отразени върху схема Д-2. 

** Интензивността и състава на транспортните потоци за 2035 г. (Прогноза) са графично отразени върху схеми П-2 и П-3.
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 Средно- денонощната годишна интензивност на автомобилните потоци по 

фиксираните трасета на РПМ в община Баните е както следва от таблицата по-горе 

/ Статистика на АПИ/. 

На територията на община Баните има разположени общо 5 пункта за 

пербояване на движението, от които е създадена горната статистика. Те се 

намират съответно на : 

• ПътIII-863 /Соколовци-Баните/, Пункт 2269, след с.Малка Арда 

• ПътIII-8611 /Югово-Загражден-Баните/, Пункт 2273 – преди с. Давидково, 

Пункт 2272- преди село Оряховец 

• ПътIII-8632 / Оряховец-Баните- ДолнаДрянка/, Пункт 2271 - в с.Баните, и 

Пункт 22370- с. Дрянка 

Средно-денонощната интензивност на транспортните потоци в годишен разрез е 

показана графически в Схема-Приложение Д-2., за съответните пунктове: 

Общо в профила          В посока 

Пункт 2269 - 690  ЕЛК / денонощ.  – 345 ЕЛК / денонощ. 

Пункт 2273 - 465  ЕЛК / денонощ.  – 233 ЕЛК / денонощ. 

Пункт 2272 - 831  ЕЛК / денонощ.  – 416 ЕЛК / денонщ. 

Пункт 2271 - 2066 ЕЛК / денонощ.  – 1033 ЕЛК / денонощ. 

Пункт 2270 - 902   ЕЛК / денонщ. – 451 ЕЛК / денонощ. 

Ориентировъчните граници на приложение за оразмеряване на РПМ в 

МПС/24 часа за пътища от трети клас е до 5000 МПС/24 часа. 

От съпоставката на средно-денонощната интензивност на транспортните 

потоци по Републиканската пътна мрежа, фиксирана през 2016 година, с 

изчерпването на пропускателната способност на профилите, с които са изградени 

пътищата от РПМ, има големи резерви за прогнозния период. 

Съставът на транспортните потоци за различните преброителни пунктове е 

какта следва: 

   Леко движение       Автобуси          Товарно 

Пункт 2269   -         460  бр.                      18  бр.                87  бр. 

Пункт 2273   -         326  бр.                       3  бр.                 64  бр. 

Пункт 2272   -         566  бр.                       4  бр.                130  бр. 

Пункт 2271   -         1396 бр.                     23 бр.                292 бр. 

Пункт 2270   -         592  бр.                      16  бр.               131  бр. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    79 

Вижда се, че с огромен превес преобладава лекото автомобилно движение. 

Въобще обслужването на населението с леко автомобилно движение е 

преобладаващо в община Баните. 

Състояние на уличната мрежа между селищата на община Баните. 

Дисперсният характер на селищната мрежа е наложил изграждането на много 

местни общински пътища, свързващи отделните населени места. Общата дължина 

на общинските пътища е 127 км, от които едва 35 км. са асфалтирани, а останалите 

са на трошено - каменна настилка. Виж Схема приложение Д-1. 

От многобройните общински пътища в община Баните, само 4 са влезли в 

номанклатурата за общински пътища със сигнатурата SML- т.е. са въведени като 

отчетнти в Пътната мрежа на Смолянска област. Това са отсечките: 

• 1. SLM- 1008 / връзка с III-8632 / Баните – Вишнево- Сливка 

• 2. SLM- 3001 / връзка с III-8611 / Белица – Загражден- Рибен дол 

• 3. SLM- 3002/ връзка с III-8611 /  Загражден - Две тополи 

• 4. SLM- 3005/ връзка с III-8611 /  Давидково- Оряховец- Дебеляново -

Малко Крушево 

Останалите пътища, предимно черни, / с трашено каменна настилка / са 

налични и се обслужват и поддържат от общината : 

• 5. /Връзка с път III-863/    за Кръстатица 

• 6. /Връзка с път III-8632/  за Дренка 

• 7. /Връзка с път III-8611/  за Треве 

• 8. /Връзка с път III-8611/  за Стърница 

• 9. /Връзка с път III-8611/  за Бослково 

• 10. /Връзка с път III-8611/  за Вълчан дол 

Прави впечатление, че изграждането и реконструирането на общинската 

пътна мрежа, върви със значителни компромиси по отношение на изискуемите 

габаритите на пътните отсечки. Често се срещат габарити по 3,00 метра, при което 

разминаването на две насреща-движещи се МПС е невъзможно. Тази ситуация 

трябва да се преодолее в бъдеще. 

В сравнително добро състояние са и пътните отсечки до селата Дрянка и 

Стърница, с. Вълчан дол и с. Треве. Останалите пътища са в незадоволително 

състояние. Разрушителните процеси след всеки проливен дъжд протичат верижно, 

защото пътищата преминават през пресечени местности, а отводняването им е 
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много лошо. Състоянието на местната пътна мрежа е проблем за всяка община, но 

за община Баните е от особена важност, тъй като тя представлява 61 % от общата 

пътна мрежа. Като се отчете фактът, че тя е единствената връзка на населените 

места в общината, то поддържането и развитието и е една от най - значимите 

дейности за общинската администрация. 

Състояние на първостепената улична мрежа и паркиране на територията на с. 

Баните 

В село Баните се е отложила градоустройствена линеарна структура, при 

която линеарно на три хоризонтала е  разположено населеното място по северния 

хребет на планината. По тези хоризонтали се развиват и улиците на селото, които 

имат връзки по между си в двата края на селото. С подпорни стени и мостови 

конструкции е развита улична мрежа, която отговаря на надлъжните елементи на 

улиците по основните линеарни направления. Напречните улици са с големи или 

екстремни наклони, но обслужват добре населеното място. Улиците са с габарити 

за събирателнии обслужващи улици - V-клас, VI-класс 6,00 и 7,00 м габарит на 

платното за движение. Цялата улична мрежа е асфалтирана и живописно се вписва 

в 3- или 4-ри етажната застройка на селото. Има и оформено площадно 

пространство в ниската, долната част, около която са ситуирани общината, 

полицейското управление и в непосредствена близост е национално известния 

Балнео-санаториум с минерални води. 

Уличната мрежа на селото удовлетворява изискванията на интензивността 

на транспортните потоци и по-скоро е призвана да обслужи териториалното 

разрастване и застрояването на с. Баните. Въпреки това, ситуирането на улиците в 

общата конфигурация на мрежата, определя някои трасета като улици – Главни, а 

други като събирателни и обслужващи V- и VI-клас. Има и доста тупикови 

направления. Тези улични трасета, които са предвидени да обслужват общинското 

транзитно движение и да провеждат транзита през село Баните, се явяват 

определено като главни улици IV – клас в конфигурацията на уличната мрежа на 

селото. 

Паркирането е концентрирано в около площадното пространство и на 

територията на Балнео-санаториума. В непосредствена близост до него има 

изграден двуетажен паркинг-гараж, който обаче не се използва интензивно и по 

предназначение като общо-селски паркинг. Има и един неизползван гараж в 

задната част на хотела в Центъра на селото, но паради юридически и 

организационни проблеми той не се ползва. 
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Масово се практикува надлъжнопаркирне по уличната мрежа, което отнема 

от профила на улиците за движение, а те са 6- и 7- метрови и разминаването става 

проблематично. Често се налага МПС да се разминават с маневри по уличните 

трасета, но поради малката интензивност на транспортните потоците, това не 

прави впечатление и се приема за нормално. Изключение правят обаче 

транзитните улици, по които подобна практика е недопустима и опасна.  

Подобна е ситуацията и в другите по големи села на общината – с. 

Давидково, с. Оряховец, с. Малка Арда и с. Загражден.  

2.10.2. Железопътна инфраструктура 

На територията на общината няма развита железопътна мрежа. Поради 

сложния планински репеф, и условната икономическа активност за товарооборот 

такава не се предвижда и в бъдеще. 

2.10.3. Въздушен транспорт 

На територията на Община Баните няма действащи летища, но чрез пътните 

си връзки има достъп до националните летища в Р България, сертифицирани от 

международните институции, а след отварянето и пускане в действие на ГККП 

Златоград и до международните летища на Кавала и Солун в Гърция. 

Разстоянията до летища са съответно : 

• летище София - 205 км 

• летище Пловдив - 140 км 

• летище Бургас – 410 км 

• летище Варна - 530 км 

• летище Кавала, Гърция - 90 км през ГКПП Златоград 

• летище Солун, Гърция - 180 км през ГКПП Златоград 

2.10.4. Обществен транспорт 

В община Баните няма функциониращ Масов Обществен пътнически 

транспорт, който да работи с разписание на определени интервали от време  през 

деня. Общината няма такава подвижност на населението, за да има нужда от 

МОПТ в класическия смисъл на това понятие. Освен това многобройните 

кореспонденции от всякакъв характер, в рамките на населените места, поради 

техния мащаб, се преодоляват чрез пешеходно движение. 

Общественият транспорт в общината, се реализира според общинската 

транспортна схема, и на конкурсни начала, се осъществява от частни транспортни 

фирми.  



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    82 

Чрез областната транспортна схема е осигурена ежедневна пряка 

автобусна връзка със Смолян, Пловдив, Мадан и Кърджали и три дни седмично с 

гр. Хасково.  

В общинската транспортна схема са включени 17 броя от населените 

места на общината. От по-големите населени места се изпълняват ежедневни 

курсове, а от по - малките в определени дни от седмицата, както следва: 

Общинска транспортна схема на община Баните / към момента на 2017 г. / 

• Сливка-Гълъбово -Баните– всеки ден – 2 курса 

• Гълъбово -Баните– всеки ден /без събота/ – 2 курса 

• Дренка -Баните– всеки ден – 2 курса 

• Треве -Баните– вторник и петък  – 2 курса 

• Кръстатица -Баните– вторник и петък  – 2 курса 

• Стърница -Баните– вторник и петък  – 2 курса 

• Малка Арда -Баните– всеки ден /без събота/  – 2 курса 

• Малка Арда -Баните– вторник и четвъртък - 2 курса 

• Стърнища – Давидково – всеки ден – 2 курса 

• Загражден -Баните– всеки ден – 2 курса 

• Баните – Загражден – вторник и четвъртък – 2 курса 

• Давидково -Глогино – В. дол – всеки ден / без събота / - 2 курса 

• Босилково-Давидково – понеделник, четвъртък, петък – 2 курса 

• Давидково – Планинско – всеки ден / без събота/ -сезонна 01.04. до 30.10. 

Вижда се, че проблемът с общинския автобусен транспорт, не е подценен от 

общинската администрация. В реализацията на общинската транспортна схема се 

вижда старанието на общинските власти да се подсигури ежедневния трудов ритъм 

в общината и училищните пътувания, както и да се удовлетворят, някои от културно 

-битовите нужди на населението. 

Матрици на кореспонденциите в община Баните -2017 г. 

Интересно е да се наблюдава графиката на кореспонденциите извършвани с 

различни МПС / автобуси и ЛМПС-лични леки коли /, реализиращи различните 

основни нужди на населението в Община Баните – за учащите се, трудовите и 

културно -битовите /Услуги/ кореспонденции. 

От проведеното тотално Анкетно изследване, което обхвана един цял, трудов ден 

/24 часа/, се получиха резултати, които са онагледени на Графики от Д-3 до Д-7, 

Тези графики обхващат следната проблематика : 
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• Учащи се извършени с Автобусен транспорт 

• Трудови – извършени с Автобусен транспорт 

• Трудови – извършени с ЛМПС / лични леки коли/ 

• Културно-битови /услуги/- извършени  с Автобусен транспорт 

• Културно-битови /услуги/ - извършени с ЛМПС / лични леки коли/ 

На графика Д-3 са отразени ежедневните пътуванията на учащите се, 

извършени с Автобусен транспорт. Концентрацията на кореспонденциите е 

съсредоточена към двете села, които притежават основния капацитет на учебни 

заведения с. Давидково и особено центъра на Общината с. Баня. Обслужването на 

пътуванията на учащите се извършва от училищните автобуси и няма общо с 

Общинската транспортна схема. 

На графика Д-4  са отразени ежедневните трудови пътувания на 

населението извършени с Автобусен транспорт по Общинската транспортна схема 

и Областната транспортна схема. Вижда се, че огромната концентрация на 

кореспонденции е насочена към с. Баните, където се предлагат най-много работни 

места, и към посоката Смолян-Пловдив, по която вероятно има обекти предлагащи 

значителен брой работни места. Пътуването с Автобусен транспорт предполага 

най-икономично пътуване към работното място, вероятно и с картен абонамент и за 

това се използва масово. 

На графика Д-5 са отразени ежедневните трудови пътувания на населението 

извършени с ЛМПС. Много от неудобствата, които са свързани с разписанията на 

автобусите се преодоляват с личен транспорт. Той е олицетворение на свободния 

избор на пътуващите да пътуват когато желаят. Освен това неудобството, че някои 

населени места, които не са свързани директно с Автобусен транспорт, принуждава 

жителите да прибягват до ЛМПС за придвижване до работното място. Най-голяма 

концентрация на ежедневните трудови кореспонденции естествено се наблюдава 

към Общинския център с. Баните, където се предлагат и най-много работни места. 

Трябва да отбележим, че трудовите кореспонденции с ЛМПС, отнесени към 

„Върхов час“ на натоварване на мрежата, са далеч под пропускателните 

възможности на самата пътна мрежа, така че резерви има достатъчно за развитие 

на  перспективната интензивност на транспортните потоци по нея. 

На графика Д-6 са отразени ежедневните културно-битови - /Услуги/ 

пътувания на населението извършени с Автобусен транспорт по общинската 

транспортна схема и Областната транспортна схема. 
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Услугите, административни и от всякакъв вид, са съсредоточени в 

Общинския център. Балнеоложкото дело също е концентрирано в Общинския 

център с. Баните. Естествено е огромния обем от кореспонденциите с цел „услуги“ 

да е съсредоточен към с. Баните, с малки изключения към с. Давидково. 

Използването на Областната транспортна схема за пътувания с цел „услуги“, е най-

икономично, и за това имаме значителен обем пътувания по посоките Смолян-

Пловдив, Мадан и Кърджали. 

На графика Д-7 са отразени ежедневните културно-битови - /Услуги/ 

пътувания на населението извършени с ЛМПС -лични леки коли. 

Както уточнихме услугите, административни и от всякакъв вид, са съсредоточени в 

Общинския център с. Баните. Икономичното пътуване с автобусен транспорт с цел 

„услуги“, при притежателети на ЛМПС не е от особено значение, тъй като те имат 

свободния избор да пътуват когато искат и където искат. 

Но графиката виждаме по равномерно разпределение на кореспонденциите, като 

все пак преобладава концентрацията към с. Баните. Ежедневните нужди от „услуги“ 

се затваря в обхвата на Общината и малка част от тях излизат към съседните 

общини. 

И тук трябва да отбележим, че кореспонденциите с ЛМПС, извършени с цел 

„Услуги“ отнесени към „Върхов час“ на натоварване на мрежата, са далеч под 

пропускателните възможности на самата пътна мрежа, така че и насложени с 

трудовите кореспонденции, резерви има достатъчно за развитие на  

перспективната интензивност на транспортните потоци по нея 

2.10.5. Товарно автомобилно движение 

Превозът на товари се извършва от десетки транспортни фирми, които 

реализират своята транспортна дейност на големи строителни обекти в и извън 

общината и осигуряват заетост за над 150 души от населението. 

Степен на моторизация от личните леки коли. 

Данните за степента на моторизация на населението в с. Баните и общината, 

бяха предоставени от Общинската администрация, като брой данъчно задължени 

лица, които плащат данъци в общината. 

От предоставената информация, положението с Моторизацията като „Брой 

МПС/1000 обитатели“ е следната : 

• Брой леки автомобили – 1191 броя 

• Брой леко-тов. и товарни автомобили – 367 броя 
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Съотнесен към броя на населението 4923 това дава стойност на 

Моторизацията 242 бр. МПС/ 1000 бр. обитатели. 

В много от формулярите  при анкетните изследвания, хората заявяват 

недвусмислено, че за кореспонденции до общинския център и за други пътувания 

масово използват личните си автомобили. Изследване на лекото автомобилно 

движение не беше направено, тъй като то за сега, и в обозримо бъдеще, не се 

очаква да създава проблеми, освен при паркирането и по-специално в общинския 

център. 

При тази моторизация, до момента на степента на насищане, имаме още 

много резерви, на което ще бъде обърнато внимание в прогнозната част на 

Схемата за комуникационно-транспортната система.  

2.10.6. Пътно – транспортни произшествия 

Информацията за транспортната травматика, или т.н. ПТП (Пътно-

транспортни произшествия) не е предоставена за ананлиз към този момент.  

2.10.7. Изводи и проблеми от анализа на Схемата на КТС 

 След проведения анализ на транспортно-комуникационната ситуацията в 

община Баните бяха фиксирани следните проблеми и направени съответните 

изводи, които следва до намерят своето решение в прогнозните визии за 

развитието на Общината : 

• да се предложат устройствени мерки за създаване на пътни връзки 

между населените места, селищните образувания и отделни крупни 

обекти. 

• да се предложат устройствени мерки за подобряване на 

комуникационните връзки със съседните общини, респ. средоточията 

на места за полагане на труд, за отдих и туризъм в различните му 

форми (природен, религиозен и културен). 

• да се предвиди развитие на транспортната и друга техническа 

инфраструктура, осигуряващо достъпност и качествено обслужване на 

туристическите обекти и на населените места и селищните 

образувания за настаняване и друго обслужване на туризма и отдиха, 

в границите и извън границите на общината . 

• да се структурира Републиканската пътна мрежа, като се 

реконструират подходящи трасета, със съответните функционални и 

технически параметри на републиканска пътна мрежа. 
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• да се изработи ГПОД (Генерален план за организация на движението), 

с което да бъдат решени проблемите на организацията на движението 

и паркирането със съответни режими за общински център с. Баните. 

• с цел установяване функционирането на община Баните със съседните 

общини, да се изследват връзките между населените места. 

• на база на резултатите от тези изследвания, да се предвиди 

доразвитие на общинската пътна мрежа в необходимите посоки. 

• да се проучат и предвидят трасета за велосипедно движение. 

• да се направят разчети за прогнозният брой паркоместа по видове, 

които да намерят отражение в площо-разпределението на ОУПО. 

• да се проучат и съобразят по целесъобразност резултатите от проекта 

„ЛЕСНО ПЪТУВАНЕ: Гърция - България Е- мобилни решения", по 

Програма за Европейски териториално сътрудничество Гърция - 

България 2007 - 2013 год. Очаква се постигане на главната цел на 

проекта - да подобри трансграничната достъпност между регионите 

чрез разработване на уеб-базирани инструменти, които ще предлагат 

мобилни услуги чрез използване на напреднали технологии, лесно 

достъпни за всички пътуващи (мобилни телефонни приложения, 

интернет и други). 

2.11. Инженерни мрежи и съоръжения 

2.11.1. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдителна мрежа 

Водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на Община 

Баните се стопанисва от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Смолян.  

Село Баните и с.Оряховец се водоснабдяват с питейна вода от две речни 

водохващания – ляв ръкав „Чифлика“ и десен ръкав „Иноглово“. Водохващанията 

представляват открит тип с утаители за пясък.  

Предстои изграждане на водоем за село Оряховец, реконструкция и 

модернизация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Давидково, както и 

доизграждане на външен водопровод и водоем за село Гълъбово. 

Водоснабдяването на останалите населени места е решено чрез локални 

повърхностни каптажи. Общият процент на водоснабдяване на населените места 

спрямо броя на жителите е 80%, от които водоснабдени от мрежите на "В и К" 
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ЕООД са 70% от жителите на общината. Качеството на водите от генералното 

водоснабдяване се гарантира чрез системен контрол и обеззаразяване 

Контрол върху качеството на питейните води осъществяват, както хигиенно-

епидемиологичната инспекция, така и “ВиК” ЕООД-Смолян, които разполагат с 

необходимите лаборатории за химически и микробиологични анализи на водата. 

Въпреки добрата водоснабденост, в редица селища се изпитва недостиг на вода 

през летните месеци. 

Водоснабдителната мрежа обслужвана от „ВиК“ ЕООД–Смолян (по данни към 

2013г.) е с обща дължина 44 668,00м (външна – 72 615,00м и вътрешна 48 490,00м). 

На територията на Община Баните има находище на минерална вода „Баните“, 

което е изключително държавна собственост. Има изградено водовземно 

съоръжение – сондаж №3хг, каптиран естествен извор „Каптаж“. Минералните води 

се заустват в река Малка Арда. По данни от Община Баните към 2013г има 

издадени 8 броя разрешителни за водовземане на минерална вода от находището, 

както следва: 

• Община Баните 

• „СБР-ХК“ гр.София 

• ЕТ „Модак 91Т – Таско Илиев“ гр.Кърджали 

• „Механичен завод – Баните – 2000“ АД, с.Баните 

• „Дофи“ ООД гр.Кърджали 

• ЕТ „Альоша Димитров“ с. Баните 

• Областна дирекция на МВР – гр.Смолян 

• ЕТ „Андровекс – Софка Райчева – Андрей Райчев“ с.Баните 

Външна водопроводна мрежа 

Външната водопроводна мрежа за Община Баните е общо 31 048,00м като 

разпределението по населени места е както следва: 

Таблица 21. Външна водопроводна мрежа в Община Баните по материал на тръбите 

№ Населено място етернитови стоманени PEHD 
Обща дължина 
до населеното 

място 

1 с.Баните 6562,00 - 285,00 6847,00 

2 с.Оряховец 5550,00 738,00 - 6288,00 

3 
водопровод от 
водохващанията 17913,00 - - 17913,00 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 

ВиК ЕООД–Смолян не е подало информация за външната водопроводна мрежа 

на останалите населени места на територията на Община Баните. 
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97% от външната водопроводна мрежа на Община Баните е изградена от 

етернитови тръби, като този вид материал е използван най-много при достигането 

на вода от водохващанията, а именно 17 913м. Като цяло предимствата на 

етернитовите (азбестоциментови) тръби са, че не корозират, имат сравнително 

малка грапавина и малка топлопроводимост и са по-евтини, но пък за сметка на 

това са по дебелостенни, крехки и канцерогенни.  За етернитовите тръби 

експлоатационния срок на годност е 30-35 години, а за стоманени е между 15-20 

години.  

 

 

Фиг. № 9. Процентно разпределение на външната водопроводна мрежа по материал на тръбите за 
Община Баните 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г 

 

Фиг. № 10. Разпределение на външната водопроводна мрежа по материал на тръбите в отделните 
населени места в Община Баните 

Източник: “ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 
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Вътрешна водопроводна мрежа 

Външната водопроводна мрежа за Община Баните е общо 13 620,00м като е 

разпределена по населени места е както следва: 

Таблица 22. Вътрешна водопроводна мрежа – разпределение по населени места в Община Баните 
по материал на тръбите 

№ Населено място етернитови стоманени PEHD 
Обща дължина в 

населеното място 

1 с.Баните 4656,00 1908,00 1433,00 7997,00 

2 с.Оряховец 2924,00 1983,00 716,00 5623,00 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 

„ВиК“ ЕООД–Смолян не е подало информация за вътрешната водопроводна мрежа 

на останалите населени места на територията на Община Баните. 56% от 

вътрешната водопроводна мрежа на населените места в Община Баните (за които 

имаме данни) е изградена от етернитови тръби, като този вид материал е 

използван най-много при изграждането на разпределителната мрежа в с.Баните, а 

именно 4656,00м. Като цяло предимствата на етернитовите (азбестоциментови) 

тръби са, че не корозират, имат сравнително малка грапавина и малка 

топлопроводимост и са по-евтини, но пък за сметка на това са по дебелостенни, 

крехки и канцерогенни.  28% от вътрешната водопроводна мрежа на населените 

места в Община Баните (за които имаме данни) е изградена от стоманени тръби, 

като този вид материал е използван повече при изграждането на 

разпределителната мрежа в с.Оряховец, а именно 1983,00,00м. Предимствата  на 

стоманените тръби са свързани с голямата якост и топлопроводимост, както и с 

малката грапавина на стените. Недостатък е това, че са много неустойчиви на 

корозия. 16% от разпределителната водопроводна мрежа в населените места в 

Община Баните (за които имаме данни) е изградена от тръби полиетилен висока 

плътност /PEHD/. Предимствата на този вид тръби, е че не корозират, гладки и леки 

са, подходящи са за всякакво налягане и са евтини, но пък за сметка на това имат 

голяма топлопроводимост и са неустойчиви на външни въздействия. 
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Фиг. № 11. Процентно разпределение на вътрешната водопроводна мрежа по материал на тръбите 
за Община Баните 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 

 

Фиг. № 12. Разпределение на вътрешната водопроводна мрежа по материал на тръбите в 
отделните населени места в Община Баните 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г 

Загуби на вода и аварии в с.Баните за периода 2008-2012г 

В с.Баните се наблюдава приблизително едно и също количеството на 

използваната вода, следователно броя на населението не се е променил 

драстично. Загубите на вода за отчетения период леко са се повишили през 2012 

година. Следващата таблица показва разпределението на количествата 

доставена/консумирана вода и загубите на вода по водопроводната мрежа. 
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Таблица 23. Количества на доставената и използвана вода 

Година 
Доставена вода 

/м3/ 

Използвана вода 
комунално-битови цели 

/м3/ 

Използвана вода 
производствени цели 

/м3/ 

Загуби на 
вода /%/ 

2008 153 129,00 28 967,00 23 204,00 65,93% 

2009 177 434,00 29 967,00 32 223,00 65,00% 

2010 147 100,00 27 871,00  24 644,00 64,30% 

2011 140 350,00 28 016,00 23 699,00 63,15% 

2012 147 505,00 29 752,00 25 828,00 62,32% 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 

 

Фиг. № 13. Регистрирани брой аварии по мрежата в с.Баните за периода 2009-2012г 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г 

Намаляването на броя на авариите по мрежата в с.Баните  (от 2011г до 

2012г) показва, че са вложени инвестиции за ремонтиране на водопровода. 

Процента на загубите на вода остават високи. С оглед на това е необходимо 

мрежата да се анализира и ремонтира, като по този начин ще намалеят загубите на 

вода. 

Загуби на вода и аварии в с.Оряховец за периода 2008-2012г 

В с.Оряховец се наблюдава съвсем леко намаляване на количеството на 

консумираната вода, следователно броя на населението не се е променил 

драстично. Следващата таблица показва разпределението на количествата 

доставена/консумирана вода и загубите на вода по водопроводната мрежа.  

Таблица 24. Количества на доставената и използвана вода в с.Оряховец 

Година 

Доставена 

вода 

/м3/ 

Използвана вода 

комунално-битови 

цели 

/м3/ 

Използвана вода 

производствени 

цели 

/м3/ 

Загуби на 

вода  

/%/ 

2008 46 946,00 14 906,00 868,00 66,40% 

2009 46 503,00 14 681,00 1130,00 66,00% 
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2010 43 855,00  14 211,00 919,00 65,50% 

2011 41 714,00  13 786,00 814,00 65,00% 

2012 42 560,00 13 935,00 1259,00 64,30% 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 

 

Фиг. № 14. Регистрирани брой аварии по мрежата в с.Оряховец за периода 2009-2012г 

Източник:“ВиК” ЕООД – Смолян 2013г. 

Намаляването на броя на авариите по мрежата в с.Оряховец  (от 2011г до 

2012г) показва, че са вложени инвестиции за ремонтиране на водопровода. 

Процента на загубите на вода остават високи. С оглед на това е необходимо 

мрежата да се анализира и ремонтира, като по този начин ще намалеят загубите на 

вода. 

Има изградени главните клонове и водоемите за селата Стърница, 

Давидково и Дрянка, както и вътрешните водопроводни мрежи на селата Стърница, 

Давидково. По данни на общината предстои реконструкция и модернизация на 

вътрешната водопроводна мрежа на с. Давидково, както и доизграждане на външен 

водопровод и водоем за село Гълъбово. 

Водоснабдяването на останалите населени места е решено чрез локални 

повърхностни каптажи.  

„ВиК“ ЕООД-Смолян не е подало информация за доставената и използваната 

вода, както и за налични аварии в останалите населени места на територията на 

Община Баните. Основният проблем на общината е амортизираната 

водопреносната мрежа и големите загуби на вода, както и не наличната 

информация за всички населени места в общината. Необходимо е Община Баните 

и „ВиК“ ЕООД –Смолян да вземат мерки за рехабилитация и ремонт на външната и 

вътрешната водопроводната мрежа с цел намаляване на загубите на вода и по-

доброто и качествено предоставяне на водоснабдяването на населението.  

Изградена е Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/. Показателите 

за качеството на водите на основните реки на територията на Община Баните – 
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река Малка Арда, Давидковска и Загражденска са чисти, неповлияни от човешката 

дейност в горните си течения и слабо замърсени в долните течения. 

Необходимо е да се изгради система за отчитане на подаденото и 

консумираното количество вода както и систематизирана система за локация и 

анализ на появилите се аварии по водопреностната мрежа (външната и 

вътрешната) в общината, за да може да се приоритезират участъците за ремонт 

или рехабилитация, с оглед бюджета на общината, финансовия ресурса, който  

„ВиК“ ЕООД –Смолян е определил да вложи за подобряване на мрежата или за да 

може да се кандидатства за финансово подпомагане чрез различни програми за 

основен ремонт на най-засегнатите участъци. 

Канализационна мрежа 

В края на 2011г и началото на 2012г. е завършен етап от главен събирателен 

колектор на с. Баните и с.Оряховец. Изградени са и част от второстепенните 

канализационни колектори в с.Баните и част от канализацията в с. Давидково. 

Останалите населените места в общината са без изградени канализационни мрежи 

и пречиствателни съоръжения. Там, където има канализационни клонове, те са 

изградени без проекти и не отговарят на изискванията, тъй като са заустени в 

близките реки и потоци. Директното вливане замърсява водния отток особено през 

летния период, когато количеството на водите намалява и разреждането на 

замърсената вода не е достатъчно.  

Има изградена селищна Пречиствателна станция за битови отпадъчни води в 

с.Баните, като има издадено разрешително за заустване на отпадъчните води 

От съществено значение за опазване на околната среда е изграждането на 

канализационна мрежа във всички населени места и отвеждането на отпадъчните 

води до ПСОВ. С оглед на това Община Баните и „ВиК“ ЕООД – Смолян, е 

необходимо да вложат усилия в изграждането на 100% канализационна мрежа в 

общината.  

2.11.2. Електроснабдяване 

Електроенергийната инфраструктура на общината осигурява захранване за 

всички населени места в общината. Тя е свързана с енергийните пръстени на 

страната с ел. проводи с напрежение 20 kV. Съществуват няколко мини ВЕЦ, които 

имат локален характер, но има потенциал техният брой да се увеличава.  

Някои от общинските сгради имат внедрени мерки за енергийна ефективност и 

монтирани инсталации за добив на слънчева енергия, които осигуряват част от 

необходимия ресурс за функционирането им. 
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Възобновяемите източници на енергия, които могат да имат значение за 

развитието на общината, чрез използваните им, са енергията от слънцето и в 

известна степен на водата. 

Стойностите на средногодишната слънчева радиация в община Баните варира 

между 1400 и 1450 kWh/м2, което е под средните стойности са страната - 1 517 

kWh/м2. Въпреки това, като се вземе предвид, че средногодишното количество 

слънчево греене в България е 2150 ч., използването на този вид енергия ще 

оправдае инвестициите вложени в съответните съоръжения за добив на този 

ресурс. 

Силата на водата може да бъде използвана чрез изграждането на подходящи 

ВЕЦ от типа „мини”. Такива вече оперират на територията на общината като 

тяхното разположение е в землищата на селата Баните и Давидково. По-подробно 

проучване за допълнително разполагане на енергийни мощности по течението на 

реките Малка Арда и Рибен дол могат да спомогнат за енергийната 

диверсификация на общината. 

Далекосъобщения 

2.11.3. Съобщения 

Съобщителната мрежа на община Баните е в задоволително състояние. Само в 

пет от населените места в общината има пощенски станции. Представителите на 

спедиторските и куриерски фирми в България също извършват доставки на пратки 

само в определени дни, което силно затруднява използването на този вид услуга, 

респ. получаването и приемането на писма. 

2.11.4. Информационни и комуникационни технологии 

Територията на общината е почти изцяло покрита от мрежата на мобилните 

оператори в България. Според данните от последните преброяване около 42% от 

обитаваните жилища използват кабелна телевизия, което кореспондира с общото 

положение на областно ниво. 

С развитието на съвременните технологии все повече се улеснява достъпа до 

Интернет в населени места в общината. ADSL-услугите и безжичното предлагане 

на Интернет, от различните оператори, покриват почти изцяло територията на 

община Баните. Въпреки това, по данни от последното преброяване едва 27% от 

населението на общината притежава компютър – 1334 д.., а само 24% (1194 д.) има 

достъп до Интернет (Таблица V. 2.). Тези показатели са значително по-ниски от 

средните за областта, където 47% притежават компютър, а 42% имат достъп до 

Интернет. 
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Таблица 25. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна 
антена, компютър и достъп до интернет в община Баните и област Смолян 

 
Община Баните Област Смолян 

 
Жилища Живеещи лица Жилища Живеещи лица 

Кабелна телевизия 990 2291 18829 52024 

Сателитна антена 575 1370 15136 43381 

Компютър 436 1334 17365 57128 

Достъп до интернет 391 1194 15685 51614 

Източник: НСИ, преброяване на населението, 2015 г. 

2.11.5. Транзитни съоръжения 

На територията на общината няма инфраструктура, която да обезпечава 

използването на газ за битови и производствени нужди. 

2.12. Околна среда  

Местоположението на общината и икономическата и характеристика не 

съдържат предпоставки за наличие на атмосферни замърсители. Община Баните в 

екологично отношение е с много добри показатели - липсват големи замърсители 

на въздуха, водите и почвата, като това създава добри условия за обитаване и 

отдих. Приоритет в развитието на община Баните е балнеолечението и туризма. 

Наличните природни дадености - топъл минерален извор, чиста природа, богата 

флора и фауна, мек климат и разнообразен релеф, са предпоставка за развитие на 

различни форми на туризъм - балнеоложки, селски, ловно-рибарски, екстремен и 

др. 

На територията на община Баните определящ фактор на ландшафта е 

горският фонд. Това налага провеждането на редица лесоустройствени 

мероприятия. 

 Видът, начинът и размерът на тези мероприятия следва да бъдат 

съобразени с конкретните наложили се условия,  състоянията на насажденията, 

характера и естетическите изисквания на територията. 

 В тази връзка е и предложението в проекта за устройването на някои от 

стопанските гори в рекреационни и в лесопаркове.  Повече от тях са 

едновъзрастови и с еднообразна структура на дървостоя.  При реконструкцията им 

ще се постигне разнообразяване на структурата и колорита. 

 Видът, начинът и размерът на провежданите мероприятията следва да бъдат 

съобразени с конкретно наложилите се условия, състоянието на насажденията, 

характера и естетическите изисквания. 

 Съществен момент е и ландшафтното оформяне на откритите пространства 

– високопланински пасища, горски поляни и други незалесени територии. Чрез 
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засаждане на нови насаждения, единични или групови, ще се създадат повече 

живопистност и колорит. 

 Устойчивото развитие и екологичният стабилитет на горите са фактор за 

опазване и обитаване на този особенно важен екологичен и физиологичен 

компонент на ландшафта. 

 Елемент на ландшафта са и защитените зони по директива „ Натура 2000“. В 

северозападната част на Общината попадат :  

• защитена зона „ Родопа – Средна” BG 0001031  - за опазване на 

природните местообитанния на дивата флора и фауна. 

• защитена зона „ Добростан” BG 0002073  - за опазване на 

местообитанията на дивите птици. 

При тях е оправдано въвеждането на забрани в случай, че осъществяването 

на дадена дейност ще доведе  до значително увреждане на местообитанията на 

видовете, обитаващи съответната защитена зона. 

Наличните живописни язовири и поречията на многобройните реки, имат 

необходимост от добро озеленяване, което ще възстанови единството им с 

околната среда и ще предотврати ерозията и затлачването им.  

Антропогенните фактори имат своето съществено място. Планинският и 

силно разчленен релеф предопределя и облика на населените места. 

За по доброто им включване в околния ландшафт е необходимо по активното 

навлизане на растителността в селищата, като това би могло да се постигне и с 

трайни насаждения. 

Необходимо е строго спазване на правилника за приложение на закона за 

защита на природата, относно строителната дейност около населените места. 

След проучване и експониране на обектите на недвижимите културно 

историческо наследство, всички тези обекти трябва да получат необходимата 

благоустройствена среда за да бъдат добър потенциал за туризма. 

За подобряване на ландшафта на главната пътна мрежа, както и на много 

пътни участъци е необходимо да се изготвят ландшафтно устройствени проекти, 

които да подобрят качеството на ландшафта в тези участъци. Това ще създаде 

екологични коридори между населените места и околната екологична среда. Така 

ще бъде решен и проблемът с ерозираните екологични участъци. 

Използваната растителност трябва да бъде съобразена с околния ландшафт, 

да не бъде в противоречие с него, а напротив, да подчертае вече създадения облик 

на разглежданата територия. 
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За участъците в селскостопанския фонд могат да се използват и трайни 

насаждения. 

Свлачищните терени на територията на Общината се нуждаят от сериозни 

проучвания, укрепване и ландшафтна обработка с подходяща растителност. 

2.13. Културно наследство 

Проблемите за опазване, развитие и социализиране на културното 

наследство чрез  специфичните  си изисквания, принципи и критерии формират 

основни насоки на  устройственото планиране за всяка урбанизирана и 

извънселищна    териториална структура . 

Законодателната основа за третиране на тези проблеми  включва:  ЗУТ -

Закон за устройство на територията, ЗКН /Закон за културното наследство/ чл.2 

ал.1,2.чл.3 ал.1,2,чл.6, ЗЗРK /Закон за закрила и развитие на културата / чл. 

12,15,46,47,48,50,80, Стратегия за опазване на културното наследство. Наредба на 

МК /обн.ДВ/08.03.2011 за Обхват ,структура, съдържание и методология за 

изработване на плановете за опазване  и управление на НКЦ и др. закони с 

отношение към Културното наследство: Закон за горите, Закон за туризма, Закон за 

защитените зони и територии, национални,областни и общински стратегии  и 

планове за развитие и др. 

Съгласно Заданието за разработване на ОУПО на община Баните, 

проектното третиране на културното наследство трябва да се съобрази със 

съвременните тенденции и решения на редица международни документи, които 

променят представата за културно наследство в следните направления: 

• Включване на целия  ансамбъл  от наследени  културни ресурси /материални 

и нематериални/  в съдържанието на „културно наследство“. 

• Разширяване териториалния обхват на културното наследство от единичната 

културна ценност и нейната среда /Венецианска харта на ИКОМОС 1964г/, 

към историческия град (селище) /Вашингтонската харта на ИКОМОС 1987/, 

културните пейзажи /Европейска конвенция за пейзажа-2000/, културните 

маршрути и интегрираната културна среда. 

• Разширяване темпоралния обхват на културното наследство с включване на 

наследството на 20-ти век. 

• Разширяване на социалните функции на културното наследство, като ресурс 

за устойчиво развитие и стимулатор на общото териториално развитие.  
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Във връзка с цитираните изисквания ОУПО трябва да предложи решения за 

изява, опазване и развитие на урбанистичната идентичност и автентичност на 

средата, обусловени от културното наследство, както и устройствени  предпоставки 

за опазване на самите обекти, застрашавани от разрушение и /или обезличаване.   

Основополагащ етап на тази дейност е  анализът на съществуващото състояние.  

2.13.1. Базисна изходна информaция и документация   

Разработката на частта от ОУПО, отнасяща се до културното наследство на   

община   Баните се основава на следната  документация и информация: 

•  Задание за изработване на ОУПО на община Баните. 

• Писмa на НИНК - 2016, 2017год. 

• Писмо на Национален археологически  институт и музей /НАИМ /при БАН  и 

копия от регистрационните карти на регистрираните археологически обекти на 

територията на община Баните; 

• Писмо на Регионален Исторически музей- Смолян с приложен списък на   

частично проучвани археологически обекти на територията на община 

Баните  

• Стратегия за развитие на туризма на община Баните . 

• Текстови и графични информационни  материали за туристическите обекти 

на територията на община Баните, издадени от Общината. 

• Краеведска литература за Общината - с  Баните, с. Давидково и  др.; 

• Информация за  селищата от интернет; 

• Огледи на място и срещи с местни граждани и служители от местната 

администрация.   

2.12.2. Анализ на състоянието на културното наследство в община Баните  

Идентифициране  на потенциала 

Анализът акцентира върху актуалното състояние на недвижимото културно 

наследство и връзките му с останалите функционални и териториални системи на 

Общината, които  са  пряко свързани с устройството и режимите на конкретни части 

и зони територията.  

Исторически преглед на наследството– генезис и развитие на урбанизираните 

територии на община Баните. 

През хилядолетията на историята /от праистория до новото време/ Родопа планина 

винаги е била обитавана. Траки, римляни гърци, славяни, прабългари, турци, са 

оставили многобройни материални следи и легенди от битието и съдбата си.  

Родопите са обитавани от древното тракийско племе сатри ( „независими, 
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свободни, автономни“). Херодот, описвайки похода на персийския владетел Ксеркс 

през планината Пангей, споменава сатрите като единствените траки, които са 

запазили свободата си „понеже живеят по високи планини и са войнствени“. 

Сатрите владеят известното светилище на Дионисий, а сред тях бесите са 

тълкуватели на прорицанията.  

Тракийските религиозни представи се формират още в средата на ІІ хил. пр. 

Хр. В култовете се открояват образите на Великата богиня майка и Слънцето. В 

основата на религията стои съчетаването на слънчевото и земното 

начало. Светилищата в Родопите са забележителни в природно отношение 

места – планински върхове и скали, от които се разкрива поразяваща гледка и 

където поклонниците са най-близо до божественото слънце. Между главните 

светилища съществува визуална връзка. 

За територията на община Баните данните са от времето на  късната н 

каменно-медна епоха.  

Историческият преглед  включва и  преглед- информация за проучвателната 

дейност  за разкрития, оценка  и документиране на обектите на НКЦ , реализирана  

до настоящия етап. Проучванията се извършват главно в областта на археологията 

с основно участие на специалисти от РИМ Смолян. Проучванията стартират като 

спасителни през март 1999 г. и продължават до лятото на 2001 г. 

Във връзка с оповестеното изграждане на каскада ”Горна Арда” са  

проведени  две експедиции в землищата н селата Баните, Дрянка, Оряховец и 

Давидково, при които са регистрирани 32 археологически обекта. В изпълнение 

на проект на община Баните за проучване и опазване на археологическото 

наследство, като важна част за развитието на общината, в  туристически център 

екип от учени от Софийския университет възобновява разкопките през пролетта на 

2004г. Теренните обхождания обхващат землищата на Гълъбово, Сливка и 

Давидково. Регистрирани  са още 20 обекта от различни епохи. 

Проучванията продължават в две направления – цялостно теренно 

обхождане на северните части от територията на Общината и сондажни разкопки 

на по –значими археологически обекти. 

В „Стратегия за развитие на туризма“– община Баните и в Областната 

концепция за пространствено развитие на област Смолян са заложени  бъдещи 

мерки за иницииране на  нови /продължаване/ на проучвания, опазване, 

валоризация и капитализация на културно-историческото наследство на 
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територията, като съществено условие и предпоставка за утвърждаване  на 

туризма –приет за основен фактор на устойчиво развитие на областта.  

Състояние на НКЦ по териториален признак- разпределение на НКЦ по 

населени места и /или   техните землища  

Преобладаващият брой на описаните в предходния раздел недвижими 

културни ценности на община Баните- предимно археологически - се намират в 

извънселищните територии. Относително най-подробно описание в туристически 

материали е предоставено от Общината  за следните обекти: 

Местност „Чукаря“, с. Босилково  

Местността е в землището на село Босилково. Там на 1254 м надморска 

височина през 1987 и 1988 г. смолянски археолози локализират и проучват най-

старото скално светилище на траките в Средните Родопи. Обектът е 

идентифициран от средата на ІІ хил. пр Хр. Най – ранните други следи от 

обитаване, регистрирани в м. „Чукаря“ датират от времето на късната каменно-

медна епоха (крaя на V – н. IV хил. пр. Хр.). 

Мястото представлява обособена, естествено защитена местност – ниско 

възвишение, която през късната бронзова епоха (XV-XI в. пр. Хр.) се трансформира 

в тракийско светилище. То запазва характера си на култово място и след 

приемането на християнството. Регистрирани са основи на параклис (V в.). Тук са 

най-ранните археологически паметници в община Баните. Откритите глинени 

култови идоли и керамични фрагменти се отнасят към в най-ранните следи от 

човешка дейност от втората половина на енеолита. В края на късната бронзова 

епоха светилището е  оградено от зидове (обикновени натрупвания на ломен камък 

без определен порядък и спойка, едноредово или двуредово подредени големи 

камъни). Тракийското скално светилище на връх „Чукаря“ е обитавано и през ранно 

желязната, късно желязната и античната епоха (І-ІV в.). 

 Местност „Карабурун“ („Градището“), с. Дрянка. 

На възвишението „Карабурун“ са регистрирани следи от ранна култова 

дейност от времето на късната бронзова епоха. В основата на скала, издигаща се в 

най-високата част на върха са положени множество дарове, свързани с бита на 

населението – керамични съдове (ритуално натрошени след угощения), с богата 

соларна украса, ножове, прешлени за вретено, тежести за стан и др.,  с цел да се 

измоли закрилата на боговете. През V-VI в. на върха е изградено ранновизантийско 

укрепление, което поради стратегическото си  положение има възможност за 

наблюдение на  основните пътища в района. 
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Местност „Чуката на Гидика“, с.Гълъбово. 

Най-ранните култови практики в местността датират от времето на късната 

бронзова и ранно-желязната епоха (XV-VIII в. пр. Хр.) Те са съсредоточени около 

стръмна скала с формата на жаба, издигаща се над красив меандър на р. Арда. 

През XIІ в. в най-високата част на местността е изграден параклис, но по стръмните 

склонове на обособеното от завоите на реката възвишение продължават старите 

тракийски практики на полагане на дарове и затрупването им с камъни (бесите 

остават в историята като ревностни пазители на култа към Дионисий и трудно 

приемат християнството в началото на V в.). Култовата дейност прекъсва с 

опожаряването и разрушаването на параклиса по време на османската инвазия в 

Родопите, засвидетелствано с укриването на безценно монетно съкровище, 

състоящо се от 74 сребърни венециански монети, най-ранните от които 

принадлежат на Пиетро Зиани (1205-1229 г.) и пет златни хиперперона на 

Андроник ІІ и Андроник ІІІ  (1335-1354 г.). 

 

Връх „Свобода „-/“Ени хан“/. 

Връх „Свобода“ -1943м.н.м.р./ се намира в землището на с. Босилково с 

достъп от републиканския път - от с. Давидково  към с. Манастир.  На върха се 

намира тракийско светилище от 11-7 в. пр. Хр. Тракийското светилище се сочи като 

едно от големите /най голямо/  светилища на Дионисий.  

Счита се, че тук е минавал най-краткият път към Беломорска Тракия, обявен 

като свещен път. От по-късни периоди са данните за драматични събития, свързани 

с Момчил войвода и мюсюлманският военачалник и завоевател на Родопите 

Енихан  баба. Свързани с легендите са традиционните събори на това място. 

Освен гореописаните/в туристически информационни материали/ в по-голямата 

част от землищата на селата  Вишнево, Треве, Глогино, Загражден и др.  са 

маркирани НКЦ, за които липсва детайлна  текстова информация. 

Главните селища в Общината с утвърдена във времето историческа и 

културна  характеристика са : 

с. Баните   

Общинският център е изграден на северния бряг на р. Малка Арда с южно 

изложение и живописна панорама към Родопските върхове. Селото, дало име на 

Общината, е известно с  наличието на минерален водоизточник  още  преди 

късната античност . 

Римляните са оценили  минералните извори  като уникално богатство на 

днешната Община. От тях е останала Старата баня в село Баните, която е 
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свидетелство за таланта на древните инженери и геолози. Повечето съвременни 

балнеологични съоръжения се намират практически на същото място, както и 

преди 2000 години. 

Обектът е ситуиран в УПИ І - Баня и минерален извор, кв.110  и  УПИ „За покриване 

и пазар“, по действащия ПУП на с. Баните - Оряховец. 

Сградата на старата минерална („Римска“) баня е едноетажна, масивна 

каменна постройка, разположена ниско до десния бряг на река Малка Арда. Състои 

се от два сводести басейна – мъжки и женски. Източно от сградата на банята, на 

калкан е изградена по-нова, масивна, едноетажна постройка, която се е ползвала 

за процедури с кал и луга. 

 Сградите са били  изоставени и не са ползвани  дълго време.  Проучване инициирано 

от Общината  в периода 2014-2015 г.,  регистрира. множество паднали мазилки и 

облицовки. Таванският гредоред е изгнил и в по-голямата си част липсващ. 

Прозорци и врати няма, настилките са разрушени. Конструкцията на залите с 

куполите е в добро състояние. По каменните зидове на помощните помещения се 

наблюдават ерозирали разтвори и нестабилни участъци. Като цяло проблеми с 

основите на сградата няма.  

Помещенията с куполите са строени по различно време и се различават, 

както по своите размери, така и по техниката им на градеж. По-малкото, западно 

помещение, наречено „мъжкото“, по намерените в близост до него монети, се 

датира от ІІ-ІІІ в. от н.е. Градежът му се отличава с изключителна прецизност на 

детайла и вътрешните арки. По-голямата зала, наречена „женската“ е строена през 

1527г. Помощните помещения са строени вероятно заедно с втората куполна зала. 

Функционално сградата е разделена на две части със самостоятелни входове, 

всяка от които има входно преддверие, съблекалня, зала с басейн и тоалетна. 

Общата застроена площ е 162,95 м2. 

За този обект  липсват официални данни в АКБ. Независимо от това 

понастоящем  обектът е с реализирана реставрация и подготовка за допълнително 

социализиране с оформяне на бъдещ общински исторически музей .  

В списъка на АКБ за с. Баните  със статут “местно значение“ е включен  

православен храм „Успение Пресвета Богородица - реставриран и действащ като 

религиозен център и туристически обект. Към площадното пространство в центъра 

на селото са  включени два мемориални обекта - войнишки паметник  на 

загиналите във втората световна война и мемориален знак за събитие от 

антифашисткото минало на Общината . 
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Част от спецификата на общинския център е и чешма с минерална вода и 

кът за почивка, които независимо от спорни естетически оценки са елемент от бита 

и образа   на селището. 

Предстоящо ново благоустройство на общинския център е добрата 

инициатива за пространствено осигуряване на традиционните фолклорни  

празнични събития - „Ден на водата“, седмичен пазар и др. п. Честван  като  

официален празник на Общината е  -6 май.  

Общият образ и въздействие на селищната изграденост е резултат на по-

новите обществени и жилищни градежи, стимулирани от националното значение на 

балнеолечението  в Общината. Като цяло с. Баните има характер на съвременно 

селище от градски тип. 

В тази връзка е целесъобразно да се  защити със специални  устройствени 

правила  балнеологичният санаториален комплекс, който може да бъде 

класиран като  сполучлив архитектурно-строителен ансамбъл от втората 

половина на 20-ти век . 

Дисперсната структура на селището дава възможност да се съхранят в 

отдалечени квартали-махали като „Пергела“ групи стари къщи с каменния 

местен градеж, които    също да се поставят под закрила на ЗКН. 

с. Давидково  

Селото е основано към 1660 г. от български заселници, преселили се от 

предишните си родни места, за спасение от османски инвазии и ислямизация. 

Известен е основателят на селището- Куртю и махалата около неговата къща - 

„Даудкьой“, останала централната и на съвременното село. Чумната епидемия от 

края на 18-ти век покосява първо близката махала „Кабаач“ /днешното с. 

Дебеляново/. 

Съвременното с. Давидково е най- голямото селище в Общината с 

относително стабилна икономика. Известно като „културната столица“ на 

Общината, селото е съхранило и подържа културните традиции и НКЦ на своята 

територия. Гордост на селището е училището “Св. Св. Кирил и Методий“ , 

построено през 1889г. със  специален  изим /позволение/,  лично от султана. 

Към обектите на културата в селото принадлежи и Народно читалище „Зора“, 

основано през 1927г. Изградената в последствие с дарителство и доброволен труд 

на населението триетажна сграда съдържа над 10 000 тома библиотечен фонд, 

етнографска сбирка и помещения за самодейни състави за фолклорни песни и 
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танци.  Селото има оформено обществено пространство - площад и прилежащ парк 

с детски съоръжения, от който се разкрива  живописна панорама.  

В списъка на НКЦ в с. Давидково участва  архитектурно-художествен  обект 

от местно значение - Църквата„ Св.Пророк Илия“, архитектурно - строителен 

обект средновековен некропол /в частен имот на Чалъков/ - „за сведение“. На 

площада в селото е регистриран и паметник на загиналите войници в 

отечествената война /единият от двата войнишки паметници на Общината/. 

Селото е кръстопът на две основни  транспортни артерии на Общината - 

републикански  път за връх Свобода – на запад и републикански път на север към 

с. Загражден. Пътят към връх Свобода, намиращ се в землището на с. Босилково е 

наситен с традиционни за района чешми и покрити беседки / павилиони / за 

краткотраен отдих и възпоменателни надписи за дарители и др. жители на района.  

Цялото протежение от селото до „Ангелова каба„ формира комплексен обект със 

стойност на културен маршрут-„Пътят на водата“ в община Баните, който 

подлежи на допълнително благоустройствено и ландшафтно оформление и  

защита. 

Запазените къщи на село Дебеляново /сега махала на Давидково/ с 

мащаба на сградите и живописното им разположение са естествен компонент на 

културния ландшафт на землището, за който са целесъобразни специфични 

устройствени режими.  

Общият характер на изградеността на селото допълва цялостното 

въздействие на селищата от Общината – нискоетажни  живописно вписани в 

съхранена природна среда  жилищни сгради.  

 

В землището на с. Давидково обектите включени в АКБ са:  

• м.“Драковото“ – некропол,  м.“Чилечето“ – могила с датировка като 

Късноантично селище,  индустриална  археология /от новото време/- 

„Рударска  шахта“. 

Вписани в списъка на РИМ Смолян, но недостатъчно проучени в землището на 

селото  са:  

• Mогилен некропол-„Гьоргелика“; Mогилен некропол-„Могилата“; 

Средновековен некропол м. „Пейолова воденица“ Средновековен 

некропол м.“Герговица“; Антично селище в м. Елата“; Антично селище в м.„ 

Копаното имане“; Антично селище в м.  
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• „ Даскалото“; Праисторическо  селище в м. Ятълък“ – землище с 

Дебеляново - / в КК с. Дебеляново е в землището на с. Давидково  

За тези обекти е необходимо  допълнително проучване за точна локализация, 

определяне на  статут и режими на опазване 

с. Загражден  

Селото е най-високо разположеното кметство в Общината/ - 1300м.н.м.р/, на 

границата между Западни и Източни Родопи. Изградено на южни скатове на 

планината под връх “Каракулез“/Черната  планина/ с характерната живописна 

застройка от каменни къщи, покрити с тикли  от миналото и по-съвременни 

самостоятелни жилищни сгради, селото е амфитеаятър на уникална  по обхват и 

дълбочина родопска панорама. Историята свидетелства, че Загражден е 

последното  помохамеданчено  село в Родопите -1770 г / а възможно  и в България 

/. Наименования на местности, махали, кладенец и водопад  пазят, спомени и 

легенди за драматизма на този период /„Русинова махала“,“ Керин вриз“, „Черната 

вода“  и др/ 

Селото се е славело като  житницата и лятната кошара  на Смолянския 

район. За това сега свидетелстват зелените лете поляни и някои запазени 

овчарници/ кашли/. Последните носят потенциал за запазване като селско-

стопанска археология /по аналогия с индустриалната археология на с. 

Давидково/. 

Съвременното селище има благоустроено обществено пространство – 

площад, към който са читалище “Хр. Ботев“, лятна естрада с малък парк, кметство, 

новоизграден храм  и  триетажната  сграда на училището - на втори план . 

Читалището развива дейности за популяризиране и развитие на фолклорните 

традиции.  

Селото е изходен пункт от общината  за Ловно стопанство“Кормисош“, което 

формира туристически поток. Това, както и преминаването на републиканският път 

към  община  Лъки е предпоставка за завишена грижа към опазване спецификата 

на културния пейзаж на селищната структура  и жилищната застройка. 

В землището на селото са регистрирани и/или  маркирани археологически 

обекти, които предстои да бъдат точно /топографски/ идентифицирани, проучени и 

съответно регистрирани в АКБ : Светилище в м.“ Хамбар“, Mогилен некропол в 

м „Купата“ , Антично селище в м. „ Светълна“, Антично селище в м. „ 

Братаница“, Антично селище в м.„ Петков гроб“, Късноантичен некропол 

„Исенгаровска бърчина“, Средновековен некропол в м „‚Каурско гробе“, 
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Средновековен некропол в м . „Планинско“, Средновековен некропол в м 

„Преследината“.  

с. Дрянка 

Село Дрянка е най-южното селище на община Баните  Основната част на 

селището – махала Горна Дрянка е  изградена на републиканския път връзка за 

община  Ардино и гр. Кърджали. Селото е  изходен пункт  за един от 

емблематичните родопски върхове „Карабурун“ /“Градището“./  Популяризиран 

предимно като обект на екотуризъма, на този връх  са открити следи от ранна 

култова дейност/ от късна бронзова епоха/. По-късно-/  5-6-ти в/. на върха е 

изградено  ранновизантийско укрепление  

За община Баните  върховете вр.“Карабурун“, вр.“ Костадин“и вр.“ Враповото“ 

маркират основни пътища на империята в Родопите. В качеството си на вход за 

Общината от юг, с. Дрянка е елемент на бъдещ  културен  коридор към община 

Ардино и Гърция. Това предполага повишена грижа за запазване идендичността на 

цялостната селищната структура като основа на културния ландшафт.  

 

с. Оряховец 

Селото е изградено на левия /южен/ скат на р. Малка Арда, от двете страни на 

главния републикански път- подход към ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР.  Изграждано  

успоредно с  останалите селища Оряховец се утвърждава като стабилно 

икономическо ядро на Общината. В границите на селото в АКБ са регистрирани два 

архитектурно – строителни обекта от местно заначение – „Павловската  воденица„ 

и „Бунар с чешма“. Макар единствена останала и частично действаща, 

воденицата  е в изключително лошо състояние – пред пълна разруха . 

Потенциалите за социализиране на този обект, наред с непосредственото 

разположение до живописния меандър на р. Малка  Арда е  наличие в близост ,/ 

към подхода от главния път към воденицата /, на група относително запазени 

каменни къщи. 

Историческите  и съвременни тенденции в развитието на селището  го утвърждават  

като част от пространствен ареал  със  с. Баните. Останалите  селища - кметства 

на община Баните – Гълъбово, Вишнево, Стърница, Вълчан дол, както и по- 

малките и в.т.ч. почти обезлюдени селища и махали: Хамбар, Рибен дол, 

Планинско, Сливка и Треве, наред с регистрирани и маркирани обекти на НКЦ, са 

запазили характерната селищна идентичност на Общината. Това предполага 

устройствени предпоставки и правила за съхранение и  изява на КУЛТУРНИЯ 

ландшафт на територията.  
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2.12.3. Състояние на НКЦ по типологичен признак -  /разпределение на НКЦ по 
вид-типология/ 

Археологически културни ценности 

В автоматизираната информационна система „АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА КАРТА НА 

БЪЛГАРИЯ“ за община Баните  са включени следните археологически културни 

ценности  с национално значение,  съгл. чл. 146 ал.(3)от ЗКН  със съответните 

режими на ползване  според чл. 35 от Наредба №7  на МРРБ /2003 г. 

1. Населено място с. Босилково  м. „ЧУКАРЯ“- некропол и църква-

средновековие 

2. Населено място с. Босилково  м. „ЧУКАРЯ“- тракийско светилище-енеолит, 

бронзова епоха, късна желязна епоха, римска епоха; 

3. Населено място с. Босилково  м. вр. „СВОБОДА“-светилище от желязна 

епоха; 

4. Населено място  с. Вишнево м.“ВЕШКАТА“- светилище – късна желязна 

епоха; 

5. Населено място с. Давидково м.“ДРАКОВОТО“- некропол – средновековие;  

6. Населено място с. Давидково м.“ЧИЛЕЧЕТО“ –могили /неопределима  

датировка./ 

7. Населено място с.Кръстатица м. „ВРАПОВО“-светилище – желязна епоха. 

8. Населено място с.  Вишнево  м.“ХОРИЩЕТО“ селище –късна античност. 

 

На основание данни на РИМ  Смолян обектите на провежданите  

археологическите  проучвания на територията на община Баните  са 

категоризирани в следните  групи: 

• Светилища /праистория/  

o Светилище м.“Хамбар“- землище с. Загражден /*извън списъка на РИМ 

Смолян 

o Тракийско светилище “Карабурун“- землище с. Дрянка / * извън списъка 

на РИМ Смолян /; 

o Тракийско светилище „Чуката на Гидика“ – землище с. Гълъбовo; 

o Tракийско светилище „Светикиле“/Св. Петка/- землище с. Сливка; 

• Крепости: 

o Тракийска крепост-„Вешката“ /Чуката / - землище с. Треве; 

o Тракийска крепост и светилище „Врапово“ –землище с. Малка Арда; 

• Некрополи  /тракийски, антични и средновековни/: 
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o Mогилен некропол- „Гьоргелика“-  землище  с. Давидково ; 

o Mогилен некропол -„Могилата“ - землище с. Давидково; 

o Средновековен некропол в м.“Драковското землище с. Давидково; 

o Средновековен некропол в  м. „Пейолова воденица“ землище с. 

Давидково; 

o Средновековен некропол - м.“Герговица“ землище с. Давидково; 

o Mогилен некропол в м „Купата“–землище с,. Загражден; 

o Късноантичен некропол „Исенгаровска бърчина“- землище с. 

Загражден; 

o Средновековен некропол в м. „Каурско гробе“ - землище с,. Загражден; 

o Средновековен некропол в м. „Планинско“  - землище с. Загражден; 

o Средновековен некропол в м. „Преследината“ - землище с,. Загражден; 

o Средновековен некропол в м.“Ангилова колиба‘ с. Крушево; 

o Средновековен некропол в м.“Гроба“ с. Крушево; 

o Средновековен некропол в м.“Станево“, с. Оряховец; 

o Средновековен некропол в м.“Каурско гробе“ с. Сливка; 

o Средновековен некропол с църква в м.“Равна поляна“ с. Стърница; 

o Средновековен некропол с църква в м.“Руснакица“ с Стърница; 

o Средновековен некропол в м.“Преслопа“ с. Стърницa; 

o Средновековен некропол в м.Гробковете“ с.Вълчан дол; 

o Средновековен некропол с църква в м.“Черквата“, с. Вълчан дол; 

o Средновековен некропол в м.“Гроба“ с.Глогино; 

o Средновековен некропол в м“Агупката“с.Глогино ; 

o Средновековен некропол в м.“Друма“ с. Гълъбово; 

o Късно Средновековен некропол  в м.“Двойната боруна“с. Вълчан дол; 

o Mогилен некропол в м „Крушево дере“- землище с. Босилково; 

o Некропол с църква в м.“„Чукаря“- землище с. Босилково; 

o Средновековен некропол в м“Превала“- землище с. Баните ; 

o Средновековен некропол в двора на г-н Чолаков- с. Давидково, с 

категория „за сведение“. За него липсва регистрационна карта и/или 

данни от кадастралната карта на селището /включен е като  

Приложение 1-в Задание  за изработване на ОУПО Баните 2014г./ 

• Селищни могили: 

o Антично селище в м.“Селището“- землище с.Гълъбово; 

o Антично селище в м.“Лъга“– землище с. Треве; 
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o Антично селище в м. „Елата“– землище с. Давидково; 

o Антично селище в м. „ Копаното имане“– землище с. Давидково; 

o Антично селище в м. „ Даскалото“ - землище с. Давидково; 

o Праисторическо селище в м.“Ятълък“– землище с Дебеляново; 

o Праисторическо селище в м.“Къшлата“- землище с Долна Дрянка;  

o Антично селище в м. „Хайдушка чука“- землище с. Стърница;  

o Антично селище в м. „Ташла борун“- землище с. Стърница; 

o Антично селище в м. „ Гаджев  гроб“  -землище с. Стърница; 

o Антично селище в м. „ Светълна“ – землище с. Загражден; 

o Антично селище в м. „ Братаница“– землище с. Загражден; 

o Антично селище в м. „Петков гроб“– землище с. Загражден; 

o Антично селище в м. „Палавровото“–землище с.Крушево. 

• Индустриална археология  

o Рударска шахта  с. Давидково- категория „за сведение“ 

Заб.  Всички  по-горе цитирани археологически обекти са  разположени извън 

селищните територии.  

Архитектурно-строителни обекти 

На територията на община Баните данните за архитектурно строителните обекти, 

декларирани като културни ценности са недостатъчно прецизирани. В Задание за 

изработване на ОУПО - Приложение 1 са включени следните обекти: 

• а/ обекти с религиозни предназначение: 

o Параклис„Успение Пресвета Богородица“-с.Баните с категория“местно 

значение“ 

o Мюсюлмански култов комплекс /джамия с меджит/ с. Гълъбово- „за 

сведение“ 

o Църква „Св. Пророк Илия“ с. Давидково – категория „местно значение“   

• б/ други сгради и съоръжени: 

o „ Павловската  воденица“  с. Оряховец - категория“за сведение “ 

o Бунар с чешма  с. Оряховец  

o „Кемерен мост“ с. Малка Арда- категория „местно значение“ 

o Къща на Гълъб Латев – с. Гълъбово - категория „за сведение“; 

o “ Римска баня“ - с.Баните   

Извън институализираната /от МК/ документация за архитектурно-

строителните обекти като самостоятелни и/или в ансамбъл са запазени все още  
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характерните за тази част на Родопите единични каменни къщи и сеновали  в с. 

оряховец, с. гълъбово, с. сливка, кв. „пергелите“- с. баните и др.  

Строежите в този район се различават от популярната родопска къща на гр. 

Смолян, характерна с представителните обекти  в кв. Смолян, Райково, Устово, с. 

Могилица и др. като Пангаловата къща, Алибеевият конак, Агушевите конаци и 

др.п., категоризирани като обекти от национално значение. 

Къщите на община  Баните са  по-скромни в плановата си структура и 

фасадно третиране Това са едно - и двуетажни  сгради, изградени изцяло от камък 

/без еркери, стрехи, чардаци и др., които не фигурират в регистрите на НИНК, но 

реално притежават уникалността на културен пейзаж  и заслужават проучване и  

грижа за  защита  и опазване. внимание изискват и ансамблите, изградени  през  

втората половина на 20-ти век, като балнео-санаториалния комплекс в с. баните, 

обществените центрове на с.давидково,  с. гълъбово, с. загражден и др. 

Исторически обекти -  войнишки паметници  

На основание разпоредба на МК  към НКН са отнесени и ВОЙНИШКИТЕ 

ПАМЕТНИЦИ. На територията на община Баните са поставени паметни плочи на 

загиналите в Отечествената война  в следните селища: 

• Паметна плоча – с. Баните  

• Паметна плоча –Давидково 

• Мемориал на антифашистка борба - с. Баните   

2.12.4. Културен ландшафт и културни  коридори 

В духа на Европейските и национални стратегии за опазване и 

социализиране на 

културното наследство, устройственото планиране трябва да отчете постановките 

за запазване  и изява  на локалната идентичност  и характеристика на селищните 

структури  и елементите  на съхранен специфичен уникален културен ландшафт. 

Наличната документация, като основа на устройственото планиране  не 

отчита и не съдържа данни за обекти и територии, подлежащи на целесъобразна  

защита. Проучването, извършено по  повод  изработването на ОУПО  изявява 

следните изводи: 

Селищната структура  на община  Баните изградена в повечето населени 

места с по-скромни в плановата си схема и фасадно третиране едно -и двуетажни   

самостоятелни индивидуални жилищни сгради и стопански постройки, живописно 

вписани в богатата Родопска природа е запазила и до сега своята идентичност и 

естетическо въздействие.     
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Изключение  е новото жилищно строителство от втората половина на 

миналия век, главно в с. Банитe - Оряховец, както и два туристически комплекса 

с леглова база в с. Вишнево и с. Босилково. 

Културен ландшафт цялостно изграждат малките селища и махали:  с. 

Сливка, с. Рибен дол, с. Треве, с.Две Тополи ,с. Планинско, Хамбари др.,  

кварталите “ Пергелите“ и „Поглед“ в с. Баните, части от с. Босилково, с. Давидков и 

др. Съхранени и изявени като групов архитектурен строителен паметник те 

формират основното въздействие на селищната идентичност . 

Взаимодействието на природните и туристически забележителности и маршрути –

върховете „Карабурун“,„Костадин““Врапово“ „Свобода“и др.с археологически обекти 

от историческо значение и разположените в близост характерни селищни структури  

допълват възприятието на специфичния културен ландшафт.  

„Културни коридори“ като междуселищни и междуобщински специфични и/или 

тематично свързани територии е целесъобразно да се маркират за направленията:   

• Малка Арда – Оряховец – Баните – до община Ардино  

• Давидково- Босилково-Енихан-Момчиловци /община Смолян/; 

• Загражден, Планинско, Белица  „Кръстова гора“,  Лъки; 

• Загражден-Рибен дол  Безводно /община Черноочене / и др 

В по-голямата си част „Културните коридори“ се включват и обогатяват 

туристическите маршрути и главните транспортно-комуникационни  трасета и 

направления.   

 

 

2.12.5. Движимо и нематериално културно  наследство 

Самостоятелен елемент на културното наследство  е нематериалното 

културно наследство. Съхранението и опазване на Движимото културно наследство 

е обект на  музейна дейност. в община баните липсва обособен исторически музей. 

подготвя се документация за организиране на общинска музейна сбирка в старата 

„Римска баня“ в с. Баните. Музейни етнографски сбирки са създадени в читалищата 

в някои от селата, като най-богата и представителна е тази в читалището на с. 

Давидково. В последно време  в някои от туристическите обекти като „Кючуковата  

къща“ в с Баните, туристическа база на Мирчев в с.Загражден и др. са 

оформили и подържат етнографски сбирки и експозиции.  
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В обхвата на устройственото планиране задачата  е да се стимулира чрез 

устройствените планове и режими опазване  и развитие на местните традиции,  

ритуали и богатството на фолклора  - /социалната археология на територията /. 

Нематериалното културно наследство  се опазва и социализира  чрез 

дейностите  на читалищата и културния календар на общината. Читалища 

функционират  във всички по- големи  селища. Най-стари са  НЧ“Зора“ /1927г./ в с. 

Давидково и НЧ „Хр. Ботев“/1934г./ в с. Загражден. В останалите селища са НЧ“ 

Просвета“/1947г./ в с. Баните, „Пробуда“/1948г./в с.Ояряховец, 

НЧ“Светлина“/1953г./в с.Вишнево, НЧ“Просвета“/1958г/в с. Стърница, НЧ 

„Просвета“/1960г./с.Дрянка, НЧ„Светлина“/1967г. в с. Гълъбово,  НЧ „Хр. 

Ботев“/1985г./ в с.Малка Арда. 

Изявите  в това направление включват  традиционни и нови празници.  В 

културния календар на Общината  наред  с национални чествания и празници  са 

включени тематични събития и дейности,  възраждащи местния фолклор  за 

почти всички  селища като: 

Възстановяване на местни първомартенски обичаи-  с. Малка Арда; 

• Конкурс за най-вкусно родопско ястие- с. Вишнево; 

• Пролетни приказки и легенди- с. Дрянка; 

• Изписване и изложба на великденски яйца- сл Вишнево,с. Стърница, с 

Оряховец; 

• Празник на водата – с. Баните 

• Еньовден – събиране и изложба на лековити билки с. Загражден, ; 

• Ден на танца - клуб „Хоро“- с Баните; 

• “Произведено в Давидково“- с. Давидково; 

• Популяризиране на културното наследство на родния край - с.Гълъбово, 

с.Оряховец и с.Баните; 

• Коледни и новогодишни тържества-  всички читалища и учебни заведения ; 

др. п. 

Особено значим традиционен за цялата община празник е „Празникът на 

водата“  в с. Баните. Запазени са в с.Давидково и т.н. зимни „попрелки“- младежки 

/събирания с  родопски  песни, ръкоделие и местни кулинарии.  

Характерно за тези дни е традиционното хоро на селските площади с 

народна   музика и изяви на местни и гостуващи фолклорни състави.  

Църковни събори и родови срещи са традиция, която се възражда за 

всяко селище и става особено витална. Характерно и за община Баните, както и за 
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други селища в страната е строителство на нови църковни сгради като църква в с. 

Загражден, параклис в с. Оряховец и др.  

Устройствените фактори за стимулиране на тези традиции включват осигуряване 

на достъп и  пространства  в урбанизираните и извънселищните територии.     

Конкретно това означава да се осигури съответстващо обществено 

пространство /площади, поляни и др.п./, както и достъп /автомобилен с 

паркиране и пешеходство/ за реализиране на традиционните обществени 

мероприятия -  /тематични празници, събори, поклоннически инициативи и др. п./ за 

всяко от  селищата и/или  местности. 

2.12.6. Диагноза 

Основен проблем в настоящия етап на устройствено  планиране е липсата на 

точна геодезическа идентификация за местоположението на обектите НКН в 

урбанизираните и особено в извънселищните територии. В тази връзка е и липса на 

голяма част от известните обекти на НКН   и непълнота на актуалния опорен план –

като предпоставка за ОУП на Общината. Успоредно с това е липсата на цялостно 

проучване за категоризация и статут на вече маркирани от  начални проучвания  

обекти  на НКЦ. 

Независимо от недостатъчната степен на проученост, маркирането на 

терени, поземлени имоти и зони с режим, осигуряващо възможности за проучване и 

бъдеща социализация на НКН е целесъобразно и икономически по-ефективно, 

както за собственика на терен, така и за реализация на Визията за бъдещо 

развитие на Общината, в която  балнеолечението и туризмът са базисни 

приоритети.  

Територията на община Баните притежава изключителни възможности за 

изява на специфичен характер – съчетание на природни и антропогенни дадености, 

които до сега не са третирани като значим елемент на културно наследство и 

културната идентичност и в тази връзка като фактор на устойчиво развитие на 

територията. 

Характерните за района  каменни къщи от предишните периоди, запазени в 

много голяма степен, вписани пейзажно всред родопска природа за всяко селище 

и/или махала са неоспорим елемент на специфичен културен ландшафт, който 

изисква конкретно проучване и опазване. 

Успоредно с констатациите  за  непълнотата и  липса на специфично изследване, 

на база първична оценка селата Давидково, Глогино, Стърница и Загражден, както 

и отделни, обособени териториални  структури в по-голямата част от останалите  
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села и махали представляват ценни елементи  на културния  лaндшафт. 

Демографските и икономически проблеми, които характеризират настоящия етап, 

ограничават машабно ново строителство, но действащите устройствени планове 

не осигуряват защита от инцидентни инициативи чужди на общия характерна 

селищните структури.   

• За селищните – урбанизирани  територии проблемите касаят определяне на 

терени на самостоятелни обекти и /или на по-цялостни структури/   със  

специфични режими  и  правила за застрояване и управление – като част от 

общия и/или задания за  актуализация на  подробни  устройствени планове 

на селищата.  

• Проблем на  настоящото състояние  е недостатъчна транспортна 

обвързаност, достъпна инфраструктурна обезпеченост за голямата част от 

обектите на НКН в рамките на Общината. 

• Доброто начало на взаимодействие между съседните общини в сферата на  

туризма, свързано с културното наследство, проблемът за културните 

маршрути не е намерил териториално-устройствено решение . 

• Потенциалите на съседните  общини Черноочене, Ардино, Лъки и Смолян 

предполагат формиране на интегриран културно-исторически и туристически  

продукт, стимулирано със средствата на териториално- устройственото 

планиране. 

 

 

 

2.14. Планова и проектна обезпеченост на територията 

2.14.1. Осигуреност с действащи устройствени планове 

За територията на община Баните няма и никога не е имало общ устройствен план.  

Всички населени места имат кадастрални и регулационни планове.   

2.14.2. Диагноза 

• Твърде слаба и неактуална планова обезпеченост на населените места и 

общината като цяло, което възпрепятства както частния инвестиционен 

интерес, така и възможността за кандидатстване за финансиране от 

различните еврофондове и държавния бюджет. 

• Липсват големи инфраструктурни и инвестиционни проекти. 
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2.15. Връзка на общия устройствен план на община Баните с други 

съотносими планове и програми 

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР) 

На база анализ на състоянието на районите – в социален, икономически, 

екологичен и териториално-урбанистичен аспект, НСРР формулира 

стратегическите цели и приоритетните направления на регионалното развитие на 

страната за периода 2012 – 2022 г., синхронизирани с приоритетите на стратегиите 

„Европа 2020“, „Териториален дневен ред на ЕС 2020“, Националната програма за 

реформи на Република България (2012 – 2020 г.) и Националната програма за 

развитие „България 2020“, като създава стратегическа рамка за разработване на 

плановите и програмните документи за регионално развитие на другите 

териториални нива и цели.  

Интегрираният подход за балансирано и устойчиво регионално развитие 

изисква в обхвата на стратегията да бъдат включени мерки и дейности за 

подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на 

диверсификацията на тяхната икономика. Необходимо е да бъдат създадени 

условия за стимулиране на предприемачеството и подобряването на 

конкурентоспособността на местната икономика с цел преодоляване на нейната 

зависимост от аграрния сектор. 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. 

(НКПР) 

Тя представлява средносрочен стратегически документ, който дава насоките 

за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и 

създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на 

секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 

2012 – 2022 г. тя е основен документ в най- новото ни законодателство и 

дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, 

икономическо и социално развитие. Съобразена е в регионалните планове за 

развитие, областните стратегии и общинските планове за развитие. 

Национална стратегия по околна среда 2009 - 2018 г. и План за действие. 

Националната стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г. и План за 

действие към нея е разработена във връзка с нарастващата необходимост от 

опазване и подобряване на качеството на околната среда. Стратегията отговаря на 

нарастващата необходимост от опазването и подобряването на качеството на 

околната среда да се разглежда като един от стълбовете на устойчивото развитие, 
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съвместно с икономическото и социалното развитие. Стратегията очертава цели и 

действия, насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на 

естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, 

разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в 

контекста на устойчивото развитие.  

В стратегията се отделя специално внимание на насърчаване  въвеждането 

на чисти технологии и услуги, научни технологични изследвания, свързани с 

увеличаване на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, 

прихващането и складирането на въглеродните емисии. Последното е пряко 

свързано със спазване на капацитета на възстановяване на екосистемите и на 

въвеждането на добри практики.  

В стратегията е заложена концепцията, че предотвратяването на 

отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции 

вследствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на 

глобалната цел на политиката по устойчиво развитие. По този начин се постига не 

само по-устойчива околна среда, но и по-добро качество на живот. Стратегията е 

водеща за осъществяването на ефективна политика за устойчива околна среда от 

компетентните институции, организации, включително на областно и общинско 

ниво.  

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие.  

Тази стратегия е разработена в съответствие с изискването за национално 

планиране на природозащитните дейности, залегнало в Конвенцията за 

биологичното разнообразие от 1992 г., която България е подписала. Стратегията 

отразява и препоръките на проведеното през 1992 г. от Световната банка 

„Проучване за стратегия за околната среда в България”. Национална стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие (НСОБР) е първият стратегически план на 

национално ниво за опазване на биологичното разнообразие, изготвян в страна от 

Централна и Източна Европа.  

В стратегията е акцентирано на антропогенните заплахи за биологичното 

разнообразие в България: пряка загуба и деградацията на земни и водни 

местообитания; замърсяване на въздуха, почвата, подпочвените води, питейната 

вода и крайбрежните води в България; засягане на много екосистеми, 

местообитания и отделни таксони при директно използване и особено 

свръхползване на стопански ценни видове; повлияване в значителна степен 

динамиката на основни екосистеми от инвазиите; промените във владението на 

земята; ускорените глобални промени на климата.  
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Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. (НПУО) 

Планът е приет от Министерски съвет на 22.12.2014 г. Основната цел на 

Плана е да допринесе за устойчивото развитие на България чрез прилагане на 

интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване 

на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, 

подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване 

отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците. В Плана е включена първата за България Национална програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014-2020 г. Заложени са 

мерки по изпълнение на Програмата за достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло. Включени са и мерки за достигане на целите на още няколко 

програми – за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците, за рециклиране 

и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, 

за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци, за 

подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, за 

подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците, за 

подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на 

информирани управленски решения, за подобряване информираността и участието 

на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците. 

Областна стратегия за област Смолян 

Областната стратегия за развитие на Област Смолян за периода 2014 – 2020 

год. е разработена в съответствие с изискванията, заложени в Закона за 

регионално развитие и Методическите указания за разработване на Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за 

развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със 

одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. Стратегията определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие на област Смолян. Стратегията на 

област Смолян е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които тя е 

основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за разработване на 

цели и приоритети. 
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Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014 – 

2020г. 

Като основен документ, определящ средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на 

Северозападен район, той е насочен към преодоляване на вътрешнорегионалните 

различия в степента на социално-икономическото развитие, както и на 

междурегионалните различия с останалите райони в Европейския съюз в контекста 

на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. Като документ с интегрален характер, 

Регионалният план за развитие на Южен централен район е съобразен, от една 

страна, с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012-2022 г., а от друга страна е потърсена 

взаимна допълняемост между целите и приоритетите на политиката за регионално 

развитие в ЮИР. 

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България 2014-2023 г. (одобрена с Решение на Министерския съвет 

№ 269 от 07.05.2014 г.). 

В стратегията са актуализирани основните цели и приоритети на отрасъл ВиК 

в Република България, като същевременно в него са включени и предложения за 

изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период 

от десет години. Съставен е план за действие за изпълнение на мерките, като са 

разгледани конкретните цели, основните мерки, отговорните институции и срокове 

за тяхното изпълнение в Стратегията за отрасъл ВиК. Представена е и рамка за 

проследяване на резултатите от Стратегията за ВиК в процеса на мониторинг на 

изпълнението на стратегията. 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България, приета 2012 г. и План за действия към нея в 

краткосрочна (2013 - 2015 г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна (2022 

- 2037 г.) перспектива. 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България се разработва във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона 

за водите. Тази стратегия е приета с Решение на Министерски съвет № 

746/11.09.2012 г., (обн. ДВ, бр. 96 от 6 декември 2012 г, ДВ, бр. 97 от 7.12.2012 г., 

след приемане от Народното събрание с Решение от 21.11.2012 г.).  
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С Националната стратегия се определят основните цели, етапи, средства и 

методи за развитие на водния сектор. Дългосрочната стратегическа цел на 

страната в областта на водния сектор е: “Устойчиво ползване на водните ресурси, 

осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и 

икономиката на страната, както и на водните екосистеми”. 

Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г. 

Това е основният документ, който определя стратегическата рамка на 

държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на 

жизнени и продуктивни многофункционални гори и нарастваща 

конкурентоспособност на горския сектор като основа за по-добър жизнен стандарт, 

особено в планинските и селските райони. Предпоставка за устойчиво развитие на 

горските територии са регламентираните със Закона за горите три нива на горско 

планиране - национално, областно и местно, отразени съответно в Национална 

стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие на 

горския сектор, областни планове за развитие на горските територии и 

горскостопански планове и програми. 

Мисията на Националната стратегия за развитие на горския сектор в 

Република България е да осигури провеждането на последователна и добре 

координирана горска политика и да създаде необходимите условия за гарантиране 

и подобряване на устойчивото управление на горския сектор. 

В резултат от прилагането на НСРГСРБ 2013 - 2020  се очаква да се запазят 

и обогатят екологичните, социалните и икономическите функции на горите. 

Устойчивото развитие на горския сектор ще стимулира икономическото развитие на 

страната като цяло, ще допринесе за повишаване качеството на живот и за 

подобряване състоянието на околната среда. 

 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 - 2030 г. 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. 

предвижда набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, 

инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги, 

подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и 

квалификация на заетия в туризма персонал, диверсификацията на туристическия 

продукт, възстановяване и поддръжка на съществуващи туристическо зони и 

подобряване облика на дестинацията като цяло. 

Национална програма за развитие: България 2020 (НПР БГ 2020). 
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Програмата е водещият стратегически и програмен документ, който 

конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Програмата 

съответства на ангажиментите на България на европейско и международно ниво. В 

Програмата се идентифицират визия за развитие, цели и приоритети за развитие, 

политики по приоритетните направления. Формулирани са 8 приоритета:  

1) Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила;  

2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;  

3) Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал;  

4) Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси;  

5) Подкрепа на иновациите и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката;  

6) Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса;  

7) Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност;  

8) Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

❖ Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“  

Програмата е приета от Европейската комисия на 16 юни 2015 г. Тя има шест 

приоритетни оси със съответни специфични цели: 

Приоритетна ос 1 „Води“ 

За постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, 

Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО ще се инвестира в:  

• Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към 

агломерации с над 10 000 екв.ж.;  

• Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;  

• Оборудване на лаборатории на ИАОС и органите на Държавния здравен 

контрол за целите на мониторинга;  

• Дейности, насочени към разработване на нови и/или актуализация на 

съществуващи стратегически документи във връзка с прилагането на Рамковата 

директива за водите (РДВ) и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“  
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За постигане на съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, 

съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите, залегнали в националното 

законодателство: 

 • Мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие 

с Националния план за управление на отпадъците.  

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“  

За постигане на съответствие с Директива 92/43/ЕЕС, Директива 

2009/147/ЕЕС и Стратегия за биоразнообразието в ЕС 2020 (Цел 1 и 2) ще се 

инвестира в: 

• Мерки и дейности съгласно Националната приоритетна рамка за действие 

за мрежата Натура 2000.  

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища“ 

 За изпълнение на ангажиментите на страната по изискванията на Директива 

2007/60/ЕО ще се инвестират средства за:  

•  Създаване на Национална система за управление на водите в реално 

време;  

• Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от 

наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;  

• Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за 

адекватна реакция при наводнения;  

• Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;  

• Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;  

• Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни 

кампании, свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.  

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“  

За изпълнение на националното законодателство, транспониращо изцяло 

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 

въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на Гьотеборгския 

протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния, ще се инвестират средства за:  

• Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;  
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• Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/ преработването, 

изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на 

системите за мониторинг на КАВ;  

• Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и азотни оксиди от основните 

източници на замърсяване.  

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“  

• Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за 

управлението и изпълнението на ОП, вкл. за „затваряне“ на програмен период 2007 

– 2013 г. и на програмен период 2014-2020 г.;  

•  Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за 

комуникация и популяризиране на ОП;  

• Дейности, насочени към укрепване и повишаване капацитета на 

бенефициентите. 

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е 

интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по- 

конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя 

специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в 

периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, 

формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и 

допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в 

Споразумението за партньорство. 

Основният принцип на програмата е прилагането на балансиран и 

интегриран териториален подход. Нуждата от този подход се обуславя от 

регионалните различия между българските и средното за регионите на ЕС ниво, 

както и от напредналия процес на моноцентрично развитие на София и 6-те големи 

града, което в дългосрочен план ще доведе до сериозни дисбаланси между 

различните части на страната, неизползване на потенциала на територията и 

увеличена миграция към големите градски центрове и навън към други държави 

членки на ЕС. 

Европейската конвенция за ландшафтна 

Те е подписана от 18 страни, между които и нашата, по време на срещата на 

министрите във Венеция през октомври 2000 година. Тя е ратифицирана със закон 

приет от Народното събрание на 13 октомври 2004 г. и е в сила за Република 

България от 1 март 2005 г. В предговора към нея се подчертава голямото 
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разнообразие на културни и природни ландшафти в резултат на географските 

условия и значението на ландшафта за запазване на културната идентичност. 

Той се разглежда като част от европейското културно и природно наследство. 

В конвенцията се съблюдават съществуващите законови текстове на 

международно ниво в областта на защитата и управлението на природното и 

културното наследство, регионалното и пространственото планиране, местното 

самоуправление и трансграничното сътрудничество и конкретно. 

Конвенцията предоставя един нов инструмент, посветен изключително на 

защитата, управлението и планирането на целия ландшафт в Европа. Нейните 

цели са да популяризира и подкрепи защитата, управлението и планирането на 

ландшафта на основата на европейското сътрудничество. 

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и 

борба с опустиняването в Република България 

В България, като страна членка по Конвенция за борба с опустиняването 

(КБООН) от 2001 год., през 2006 г. бе разработена Национална програма за 

действие (НПД) (14) за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването, 

в която се интегрират усилията на централната и местна администрация (общини), 

граждани, земеделски производители, наука и неправителствени организации, за 

провеждане на дългосрочна политика за опазване и устойчиво използване на 

почвите. Програмата е актуализирана за програмен период 2014-2020 г. Планирани 

са дейности в ПРСР и оперативните програми Околна среда и Регионално развитие 

за програмния период 2014-2020 г., които поставят началото на ново, съвременно 

политическо отношение към почвите като основен природен ресурс. Заедно с тях 

трябва да се посочат и изискванията относно Добрите земеделски и екологични 

условия (ДЗЕУ), с които се въвеждат специално разработени за условията на 

нашата страна Национални стандарти и които са свързани с опазване на почвата 

от ерозия, както и запазване на структурата и органичните вещества в нея. Друга 

група стандарти са насочени към поддръжка на местообитанията, за да се избегне 

тяхното влошаване. На трето място трябва да се упоменат правилата за добра 

земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници. 

Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с 

опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за 

постигане на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа 

стабилност и подобрено качество на живот. 
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Стратегическо направление I: Усъвършенстване на националното 

законодателство и политики за УУЗ и борба с опустиняването; 

Стратегическо направление ІІ: Съхраняване и подобряване на потенциала на 

земните ресурси и тяхното устойчиво използване; 

Стратегическо направление ІІІ: Наука и образование в подкрепа на политиките за 

устойчиво управление на земите и борба с опустиняването; 

Стратегическо направление ІV: Интегриране и прилагане на политики за УУЗ на 

местно ниво; 

Стратегическо направление V: Усъвършенстване на информационния обмен и 

участие на обществеността в процесите на вземане на решения за УУЗ и борба с 

опустиняването. 

Програма за развитие на селските райони на Република България 2014 -2020 г. 

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските 

райони Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. има 

три цели: 

 1.Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на 

селското и горското стопанство и преработваща промишленост;  

2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на 

природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната 

промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към 

тях;  

3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови 

работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество 

на живот. 

Програмата е структурирана около пет тематични приоритета и шестнадесет 

приоритетни области на политиката за развитие на селските райони. Освен това за 

постигане на специфичните цели на тематичните приоритети са програмирани 

интервенции, включващи стимулиране на иновациите и трансфер на знания и 

информация, като по този начин, тя адресира всичките приоритети/приоритетни 

области на политиката за развитие на селските райони на Общността. 

Общински план за развитие на Община Баните 2014-2020 г. 

Общинския план за развитие на община Баните 2014-2020 г. има 

практическата задача да конкретизира и синхронизира стратегическите постановки 

на няколко фундаментални документа на национално, регионално и местно ниво: 

Националната програма за регионално развитие, Регионалния план за развитие на 
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Южен централен район за планирането, Областната стратегия за развитие на 

община Смолян. Тези формулировки са в пълно съзвучие с философията на 

политиката на сближаване на ЕС.  

Както е заложено в НСРР, сближаването има три измерения – икономическо, 

социално и териториално. То има, също така, три нива на проявление – европейско 

(с регионите на ЕС), национално (между българските райони) и вътрешно-

регионално – между общините. 

Икономическото сближаване цели едновременно и балансирано намаляване 

на разликите в основните показатели за икономическо развитие на общините в 

България, в отделните райони за планиране. 
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3. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ 

3.1. Прогноза за развитие 

3.1.1. Прогноза за демографското развитие на общината 

Перспективен общ брой на населението на общината 

Съгласно НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове „Текстовите материали към ОУПО в частта прогноза 

съдържат раздели за: 1. социално-икономическо развитие (прогноза за): 

демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант)“ 

Националният статистически институт прави прогнози за динамиката на 

населението общо за страната и на ниво област, като използва три варианта на 

прогноза: 

✓ I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя 

като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на 

Европейския съюз за демографското и социално-икономическото 

развитие на страните членки.  

✓ II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага, 

че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-

икономически процеси в страната.  

✓ III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на 

населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-

икономически процеси в страната. 

Таблица 26. Прогноза за демографско развитие I вариант (реалистиен)  

година  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Баните бр. 4 356 4 058 3 775 3 507 3 255 3 022 2 809 

Мъже бр. 2 082 1 927 1 785 1 654 1 533 1 423 1 322 

Жени бр. 2 274 2 132 1 991 1 854 1 723 1 600 1 487 

Таблица 27. Прогноза за демографско развитие II вариант (относително ускоряване) 

година  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Баните бр. 4 356 4 082 3 828 3 594 3 376 3 173 2 987 

Мъже бр. 2 082 1 939 1 813 1 699 1 596 1 502 1 417 

Жени бр. 2 274 2 118 1 980 1 856 1 743 1 641 1 548 
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Според тази прогноза населението на общината ще продължи да намалява. 

Прогнозата се базира на исторически данни за населението, както и на анализ на 

демографските и икономическите процеси в общината. Темпът на намаление на 

населението според прогнозата е интензивен. Очаква се през 2045 г. спрямо 2015 г. 

населението да намалее с близо 35.53%.  

При този вариант са взети предвид възможни положителни тенденции в 

икономическото развитие на региона и страната, които биха могли да окажат 

въздействие и на местно ниво. Прогнозата е за намаляване на населението на 

общината, но с по-забавени темпове. В този случай се отчитат потенциални 

благоприятни възможности за развитие, които биха могли да се реализират на 

територията на общината, като развитие на туризъм, местна индустрия и 

транспортни връзки. 

Таблица 28. Прогноза за демографско развитие III вариант (относително забавяне) 

година  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Баните бр. 4 356 4 047 3 749 3 464 3 195 2 947 2 721 

Мъже бр. 2 082 1 921 1 771 1 631 1 502 1 384 1 276 

Жени бр. 2 274 2 127 1 979 1 834 1 695 1 565 1 446 

В този прогнозата отчита по-неблагоприятни фактори за развитие на 

населението, обезлюдяване, застаряване, засилени миграционни процеси.  

Видно от горните таблици е, че прогнозите и при трите сценария сочат 

тенденция на спад на населението, която е сходна, както с тази за страната, така и 

с тази за областта. Отрицателният прираст се доближава приблизително до 

отрицателния прираст на населението, който сочат историческите данни.  

Няколко ключови фактори биха могли да намалят интензивността на 

негативните демографски тенденции в община Баните и до актуализация на 

прогнози, които да са с по-позитивен характер. Планираната реализация на 

мащабни проекти от национално значение биха могли да доведат до по-сериозен 

инвестиционен интерес в областта на изграждането на производствени и 

логистични центрове на територията на общината, респективно създаване на 

работни места и заселване на хора в трудоспособна възраст.  
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Прогнозен брой на специфичните възрастови контингенти от 

населението, както и по стандартни възрастови групи (в под трудоспособна, 

трудоспособна и над трудоспособна възраст); 

За целите на образователната инфраструктура и за планирането на 

потребността от детски заведения и училища, както и за тяхната териториална 

локализация се представят и прогнозни разчети за специфичните възрастови групи. 

Същите са разработени общо за община Баните 

Таблица 29. Прогноза за специфичните възрастови контингенти от населението за Община 

Баните I вариант (реалистиен).  

година  2015 2025 2035 

0-9 171 148 125 

10-19 245 212 180 

20-29 302 262 222 

Таблица 30. Прогноза за специфичните възрастови контингенти от населението за 
Община Баните II вариант (относително ускоряване) 

година  2015 2025 2035 

0-9 171 150 133 

10-19 245 215 190 

20-29 302 265 234 

Таблица 31. Прогноза за специфичните възрастови контингенти от населението за III 
вариант (относително забавяне) 

година  2015 2025 2035 

0-9 171 147 184 

10-19 245 211 218 

20-29 302 260 233 

 

Прогноза за населението в Община Баните по населени места 

 Таблица 32. Прогноза за населението в Община Баните по населени места I вариант 
(реалистиен)  

    2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Баните 939 875 814 756 702 651 605 
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Босилково 49 46 42 39 37 34 32 

Давидково 625 582 542 503 467 434 403 

Дебеляново 28 26 24 23 21 19 18 

Дрянка 231 215 200 186 173 160 149 

Две тополи 14 13 12 11 10 10 9 

Глогино 83 77 72 67 62 58 54 

Гълъбово 465 433 403 374 347 323 300 

Кръстатица 62 58 54 50 46 43 40 

Малка Арда 206 192 179 166 154 143 133 

Малко Крушево 2 2 2 2 1 1 1 

Оряховец 571 532 495 460 427 396 368 

Планинско 6 6 5 5 4 4 4 

Рибен дол 17 16 15 14 13 12 11 

Сливка 16 15 14 13 12 11 10 

Стърница 333 310 289 268 249 231 215 

Траве 38 35 33 31 28 26 25 

Вишнево 264 246 229 213 197 183 170 

Вълчан дол 90 84 78 72 67 62 58 

Загражден 317 295 275 255 237 220 204 

 

Таблица 33. Прогноза за населението в Община Баните по населени места II вариант 
(относително ускоряване) 

    2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Баните 939 880 825 775 728 684 644 

Босилково 49 46 43 40 38 36 34 

Давидково 625 586 549 516 484 455 429 
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Дебеляново 28 26 25 23 22 20 19 

Дрянка 231 216 203 191 179 168 158 

Две тополи 14 13 12 12 11 10 10 

Глогино 83 78 73 68 64 60 57 

Гълъбово 465 436 409 384 360 339 319 

Кръстатица 62 58 54 51 48 45 43 

Малка Арда 206 193 181 170 160 150 141 

Малко Крушево 2 2 2 2 2 1 1 

Оряховец 571 535 502 471 442 416 392 

Планинско 6 6 5 5 5 4 4 

Рибен дол 17 16 15 14 13 12 12 

Сливка 16 15 14 13 12 12 11 

Стърница 333 312 293 275 258 243 228 

Траве 38 36 33 31 29 28 26 

Вишнево 264 247 232 218 205 192 181 

Вълчан дол 90 84 79 74 70 66 62 

Загражден 317 297 279 262 246 231 217 

 

Таблица 34. Прогноза за населението в Община Баните по населени места III вариант 
(относително забавяне) 

    2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Баните 939 872 808 747 689 635 586 

Босилково 49 46 42 39 36 33 31 

Давидково 625 581 538 497 458 423 390 

Дебеляново 28 26 24 22 21 19 17 

Дрянка 231 215 199 184 169 156 144 
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Две тополи 14 13 12 11 10 9 9 

Глогино 83 77 71 66 61 56 52 

Гълъбово 465 432 400 370 341 315 290 

Кръстатица 62 58 53 49 45 42 39 

Малка Арда 206 191 177 164 151 139 129 

Малко Крушево 2 2 2 2 1 1 1 

Оряховец 571 531 491 454 419 386 357 

Планинско 6 6 5 5 4 4 4 

Рибен дол 17 16 15 14 12 12 11 

Сливка 16 15 14 13 12 11 10 

Стърница 333 309 287 265 244 225 208 

Траве 38 35 33 30 28 26 24 

Вишнево 264 245 227 210 194 179 165 

Вълчан дол 90 84 77 72 66 61 56 

Загражден 317 295 273 252 233 214 198 

Темпът на намаление на населението в различните населени места в 

общината е сходен, като прогнозата се базира на всички изследвани демографски 

процеси. Тенденциите не се различават значително, имайки предвид сходния 

профил на населените места в общината, вкл. и общинския център.  

3.1.2. Прогнозна схема на комуникационно- транспортната система  

Общи положения  

 Проектът на Схемата на комуникационно-транспортната система–(С-КТС), 

която е задължителна част от  „ОУПО- Баните”, следва да спазва изискванията на 

специализираната нормативна уредба за градоустройствените проучвания и 

разработки. Това се отнася за разпоредбите на ЗУТ и особено за изискванията на 

Наредба № 01/8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове . 

Значимостта на община Баните в областната мрежа на населените места и в 

Агломерационния ареал около Смолян, със своето природно разположение, 
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участието й в националните инфраструктурни и обществени процеси, поставят 

съответните изисквания към С–КТС, т.е. решаването на транспортно-

комуникационната проблематика на общината.  

 Съвременното разбиране за комуникациите (в т.ч. транспортните), 

предполага изясняване на всестранните връзки, които се предизвикват от 

функционирането на пространствено-функционалната структура на урбанизираните 

територии, т.е. движението на хора, товари, материални потоци (вода, 

топлоснабдяване, ел. енергия, информация и др.) между всички обекти в общината 

и извън нея, в реално време. Тези комуникационни връзки от различно естество, се 

отлагат върху техните носители – транспортната инфраструктура и инженерните 

мрежи и се описват със статистически детерминирани величини, които позволяват 

в последствие тяхното моделиране и оптимизиране. 

Основни цели на Схемата на КТС са : 

• Съчетаването на локалната транспортна система с регионалните и 

национални транспортни системи и системата на Европейските транспортни 

коридори, както и отлагането им в териториалния обхват и времеви хоризонт 

на разработваната С – КТС към ОУП. 

• Мотивация за развитието на:  

o Първостепенната улична мрежа на компактния общински център Баните в 

рамките на общината и обвързването й към общинската, областната и 

регионална транспортна инфраструктура – като пространствена 

геометрия и класификация.  

▪ На Масовия обществен пътнически транспорт – като 

превозни системи и трасета  

▪ Етапност на изграждане и реконструкции на мрежите: 

o РПМ (републиканската пътна мрежа ) 

o ОПМ (общинска  пътна мрежа ) и други пътища на територията на 

общината 

o ПУМ (първостепенна улична мрежа ) на общинския център 

▪ Инвестиционни програми, включващи обосновка на 

необходимите средства.  

Предложения за:  

  Обосноваване на потребностите от терени за развитие на 

съоръженията на транспорта – автогари, бензиностанции, сервизи, паркинг-гаражи, 

транспортни стопанства и др. 
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Основните задачи на Схемата на КТС, могат да се групират най-общо в следните 

основни направления:  

• Икономически – ефективност на инвестициите на транспортната 

инфраструктура. Това се отчита главно чрез картограмите на прогнозните 

натоварвания, отразяващи интензивността на транспортните потоци по РПМ 

• Качество на транспортното обслужване – скорости на предвиждане по 

РПМ, задръжки на движението, транспортен травматизъм, време за чакане и цени 

на Обществения транспорт, паркиране. 

• Качества на урбанизираната среда - пешеходно и Вело-движение 

• Въздействие върху урбанизираната  среда – замърсяване с 

транспортен шум и вредни газови емисии. 

Методически подход  

Методическият подход при разработването на С – КТС  следва:  

• Методите и практическия национален и интернационален опит на 

транспортното планиране, успешно утвърдени в българската проектантска 

практика. В случая за община Баните няма необходимост да се прилагат 

съвременни софтуерни технологии, позволяващи максимално адекватно 

моделиранена транспортните потоци, поради установената малка 

интензивност на транспортните потоци.  

• Формирането на мрежови сценарии за транспортната инфраструктура ще 

бъде във връзка с развитието на функционално – пространствената 

структура на община Баните, и ще се съгласува със заинтересованите 

ведомства. 

• Изготвяне на препоръки за инвестиционни приоритети 

• В проекта С-КТС ще се дадат препоръки за спешни действия в областта на 

транспортната инфраструктура, свързани с малки инвестиции. 

• Прогнозите за С – КТС ще  са идентични с тези на ОУПО– Баните и ще се 

разработят за прогнозен хоризонт до 2035 год. 

• Да бъдат изведени юридическите взаимоотношения при ползването на 

терените за съоръжения на транспорта – условия на собствености, права на 

ползване. 

• При анализа на системата МОПТ, и въобще на обществения автобусен 

транспорт, ще  се анализират маршрутизацията и тарифите. 
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• При структурните елементи на ПУМ ще  се систематизират показателите на 

трайните транспортни съоръжения – мостове, подлези, надлези, 

водостоци и пр. 

• При Изготвяне на статистиказа транспортните потоци ще  се изведе и 

документира интензивността на транспортните потоци като часова и средно-

дневна годишна интензивност 

• Ще се анализира и представи документирания Транспортния травматизъм 

-  по възможност.  

• След комплексния анализ на съществуващата транспортна обстановка, 

съвместно с развитието на прогнозната Функционално-пространствена 

структура на ОУПО- Баните, ще  се предложи сценарий за възможното 

развитие на Транспортната инфраструктура  и се отложат при наличие на 

технологична възможност върху Цифровия модел на кадастъра на Община 

Баните. 

Общо градоустройствени аспекти и критерии 

• Схемата на КТС и прогнозната транспортната инфраструктура трябва да 

създадат предпоставки за оптимално функциониране на всички структурни 

териториални елементи на ОУПО – главен и вторични центрове, зони за 

интензивно приложение на труд, обитаване, туризъм, отдих и пр.  

• Специално внимание ще се обърне на товарното автомобилно движение, 

(включително вътрешно-градския транзит), като се създадат предпоставки за 

минимално затормозяване на урбанизираната среда с шум и отработени 

газове.  

• По отношение на външните транспортни потоци – входящо, изходящо и 

транзитно движения ще се проверят до каква степен са оптимални връзките 

на общината с областния и регионален център,  

• След съгласуване ще се разработят прогнозни визии за транспортните 

потоци. Получените прогнозни транспортни натоварвания – (транспортни 

потоци) следва да се коментират като обеми и структури на транспортните 

потоци. Те ще служат като един от основните критерии за оценка на 

градоустройствената структура  

 Следвайки основните постановки на Коцепцията за пространственото 

развитие на Община Баните, дадени в урбанистичната визия за развитие, Визията 

за Транспортно комуникационната инфраструктура на общината се стреми 
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максимално да се напасва, и се впише, в основните посоки на урбанизация и в 

преобладаващата част на второстепенните оси. 

По първостепенните оси на урбанизация: 

• с. Баните – с. Оряховец – с. Малка Арда – посока Смолян 

• с. Баните – с. Долна дрянка – посока Кърджали , Мадан, 

 община Баните се обслужва от основните трасета на Републиканската 

третокласна пътна мрежа  - ПътIII -863, ПътIII-8632, които осигуряват достатъчна 

пропускателна способност на евентуалния транспорт, който ще се развие по тях. По 

този начин най- високо скоростните и с голяма пропускателна способност трасета, 

следват основните оси на развитие на общината. По тези основни оси може да се 

развие строителство, да се обособят работни места, да се появят различни 

туристически атракции и услуги. Те ще бъдат обслужени от трасетата на РПМ. 

По второстепенната ос на урбанизация :  

•  с. Баните – с. Давидково – с. Загражден – с. Планинско , посока Белица – 

Пловдив 

 Тази второстепенна урбанизационна ос се припокрива с трасето на 

Третокласния път от РПМ  - ПътIII– 8611, който след предстоящата реконс-трукция , 

ще поеме транспортното натоварване от евентуално строителство, обособяване на 

работни места, и различни туристически атракции и услуги. 

 По третостепенните оси на урбанизация: 

 Територията на община Баните ще се обслужва от общинската пътна мрежа, 

която изисква сериозна реконструкция до получаване на изискуемите габарити на 

общинските пътища Г-6 или Г-8, за да може развитието на общинската територия 

безпрепятствено да се обслужи по третостепенните оси на урбанизация. 

В северната част на общината, това са общински пътища, включени в 

списъка, утвърден с Решение №236/13.04.2007 г. на Министерския съвет и 

последващи решения за неговото допълнение и изменение: 

• SLM- 3002/ връзка с III-8611 /  - Загражден - Две тополи 

• SLM- 3001 / връзка с III-8611 /  – Загражден- Рибен дол 

По на юг са общинските пътища, коита също  са включени в списъка, 

утвърден с Решение №236/13.04.2007 г. на Министерския съвет и последващи 

решения за неговото допълнение и изменение. 

• SLM- 1008 / връзка с III-8632 / Баните – Вишнево- Сливка  

• SLM- 3003/ връзка с III-8611 /  Давидково - Дебеляново -Малко крушево   

По нататък, по принцип, всички Други пътища – съществуващи пътища, 
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изградени на територията на община Баните, които не са включени в списъка на 

общинските пътища: 

• за Кръстатица - /Връзка с път III-863/     

• за Дренка  - /Връзка с път III-8632/   

• за Треве -  /Връзка с път III-8611/   

• за Стърница - /Връзка с път III-8611/   

• за Бослково  - /Връзка с път III-8611/   

• за Вълчан дол -  /Връзка с път III-8611/  

• за Ени хан – Давидково / връзка с път III-8611/ -  връзка с община Лъки 

 В проекта за прогнозната инфраструктура на община Баните, са предложени 

нови пътни трасета във връзка с развитието на туристическите активности, които се 

предвиждат да се развият в перспективния период. 

• с. Сливка – с. Малко Крушево 

• с. Треве – с. Малко Крушево 

• с. Гълъбово – община Ардино 

 Предвидени са няколко пешеходни туристически маршрута, които да 

обслужват туристическите обекти. 

• С. Баните – местността Дявоски мост 

 Тази отсечка започва с пешеходна зона от с. Баните и продължава с Вело-

алея  на изток, докъдето в профила на пътя е възможно да се впише Вело-трасе. 

В западна посока са предвидени :  

• Удължение на трасето от с. Стърница на запад 

• Удължение на трасето от с. Босилкова до връзката му с пътя за Ени хан 

Прогнозната пътно-улична мрежа на Община Баните включва:  

 - трасетата на РПМ 

• 1. ПътIII -863 (Соколовци - Петково - Баните)  

• 2. ПътIII-8632 Баните - Стояново - п.к. Стояново - връзка на общината с 

област Кърджали и  

• 3. ПътIII - 8611 (Югово - Лъки) - Белица - Загражден -Давидково - 

Оряховец, който се явява основен за голяма част от населениeто и 

населените места на общината и е пряка връзка с област Пловдив.  

Трасета на Общинска пътна мрежа – общински пътища, включени в списъка, 

утвърден с Решение №236/13.04.2007 г. на Министерския съвет и последващи 

решения за неговото допълнение и изменение 
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 1. SLM- 1008 / връзка с III-8632 / Баните – Вишнево- Сливка 

2. SLM- 3001 / връзка с III-8611 / Белица – Загражден- Рибен дол 

3. SLM- 3002/ връзка с III-8611 /  Загражден - Две тополи 

4. SLM- 3003/ връзка с III-8611 /  Давидково - Дебеляново -Малко крушево 

Други съществуващи пътища, изградени на територията на община Баните, 

които не са включени в списъка на общинските пътища: 

5. /Връзка с път III-863/    за Кръстатица 

6. /Връзка с път III-8632/  за Дренка 

7. /Връзка с път III-8611/  за Треве 

8. /Връзка с път III-8611/  за Стърница 

9. /Връзка с път III-8611/  за Бослково 

10. /Връзка с път III-8611/  за Вълчан дол  

11. за Ени хан – Давидково / връзка с път III-8611/ -  връзка с община Лъки 

- Новопредложени трасета на други пътища на територията на Община 

Баните, които не са включени в списъка на общинските пътища: 

 Тези прогнозни трасета са обозначени върху Схема – приложение П-1 и са 

предназначени за връзка със съседни общини, туристически обекти и/или населени 

места. 

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПЪТНО – УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА БАНИТЕ 

Въпросът за оразмеряването на Пътно -уличната мрежа на Община Баните 

се свеждадо проверка на перспективната интензивност по РПМ, т.е. съответствие 

на профилите на пътищата с очакваната интензивност по тях. 

Ще започнем с профилите на РПМ.  

Средно - денонощната годишна интензивност на автомобилните потоци по 

фиксираните трасета на РПМ в община Баните е дадена за прогнозния период 

2035 г. в статистиката на АПИ.  

На територията на община Баните има разположени общо 5 пункта за пербояване 

на движението. Те са намират съответно на : 

• ПътIII-863 /Соколовци-Баните/, Пункт 2269, след с.МалкаАрда 

• ПътIII-8611 /Югово-Загражден-Баните/, Пункт 2273 – преди с. Давидково, 

Пункт 2272- преди село Оряховец 

• ПътIII-8632 / Оряховец-Баните- Долна Дрянка/, Пункт 2271 - в с.Баните, и 

Пункт 22370- с. Дрянка 
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Средната дневна интензивност на транспортните потоци в годишен разрез  за 

2035 г. е представена графически в Схема-Приложение П-2. , за съответните 

пунктове : 

                             Общо в профила            В посока 

Пункт 2269 -       964  ЕЛК / денонощ.  -      482ЕЛК / денонощ. 

Пункт 2273 -       678  ЕЛК / денонощ.  -      339  ЕЛК / денонощ. 

Пункт 2272 -     1220  ЕЛК / денонощ.  -      610  ЕЛК / денонщ. 

Пункт 2271 -     2880 ЕЛК / денонощ.  -    1440 ЕЛК / денонощ. 

Пункт 2270 -     1352   ЕЛК / денонщ.   -       676   ЕЛК / денонощ. 

  Съгласно действащите нормативни документи за третокласен път/ извън 

урбанизираните територии/ с габарит Г9,00 границата на приложение е 0 - 15000 

МПС/24 часа. 

От съпоставката на средно-денонощната интензивност на транспортните потоци 

по Републиканската пътна мрежа, фиксирана през 2016 година, с профилите, с 

които са изградени пътищата от РПМ, има големи резерви за прогнозния период 

2035 г., т.е.  до изчерпването на пропускателната способност на профилите. Виж 

Схема Приложение П-2 

За участъците от републиканските пътища, които преминават в границите на 

урбанизираните територии, следва да се анализира максималната часова 

интензивност, която да се съпостави с допустимата по норматив. Виж Схема 

Приложение П-3 

Максимална часова интензивност на транспортните потоци за различните 

преброителни пунктове / и профили / е както следва: 

2035г. 

   Леко движение      Автобуси   Товарно          Общо 

Пункт 2269   -         38  ЕЛА/час           4 ЕЛА/час      16 ЕЛА/час     58 ЕЛА/час              

Пункт 2273   -         29  ЕЛА/час            1 ЕЛА/час     10 ЕЛА/час     40 ЕЛА/час              

Пункт 2272   -         50 ЕЛА/час             1 ЕЛА/час     22 ЕЛА/час     73 ЕЛА/час              

Пункт 2271   -        115 ЕЛА/час            6 ЕЛА/час      51 ЕЛА/час  172 ЕЛА/час              

Пункт 2270   -         53  ЕЛА/час            4 ЕЛА/час      24  ЕЛА/час    81 ЕЛА/час              

 В съответствие с изискванията на Наредба 2 за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии се изисква при 

оразмеряването на уличните трасета да се съобразява следната приблизителната 

пропускателна способност на една пътна лента, ЕЛА/час – в зависимост от 

функционалната класификация: 

o ІV клас ( главни улици)                 – 500 ЕЛА/час 
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Вижда се , че с огромен превес преобладава лекото автомобилно движение. 

Въобще обслужването на населението с леко автомобилно движение остава 

преобладаващо и основно в община Баните. 

По норматив никой от показаните профили на РПМ не получава такова 

натоварване, че да е необходима реконструкция на пътните отсечки, с изключение 

на отсечката от Републикански път III-8611, северно от с. Загражден, където 

профилът е с изчакващ габарит 4,0 м. и широки банкети, с перспектива да се 

разшири в бъдеще до 7,00 м.  

Оразмеряване на  пътната мрежа в община Баните е направено, априори, като 

далновидно са избирани следните профили за реализация: 

• За трасетата от РПМ не се предвижда промяна на габаритите, освен в 

участъка, северно от с. Загражден. 

• За съществуващите общински и други пътища на територията на община 

Баните се препоръчва чрез доизграждане - до достигнат габарити Г6 и/или Г8 

• За  новопредложени трасета на други пътища на територията на Община 

Баните, които не са включени в списъка на общинските пътища – да се 

проектират с габарити Г6 и/или Г8 

• За участъците от трасетата на РПМ, които преминават през урбанизираните 

територии на общинския център – с. Баните и с. Оряховец, с. Давидково, с. 

Малка Арда и с. Загражден, се препоръчва да бъдат проектирани като улици 

ІV клас – главни улици, елементи на първостепенната улична мрежа, 

съгласно ЧЛ.2 ал.2 от „Нормите за проектиране на пътища“.  

Необходимо е участъците от трасетата на РПМ, които преминават през 

урбанизираните територии на населените места, да бъдат освободени от 

паркирали автомобили. 

С това, въпросът за оразмеряване на Пътно-уличната мрежа може да се 

счита за решен. По своя топологичен образ Община Баните, в следствие на 

планинския релеф  и сложната топографска даденост, може да се разглежда като 

изолирана област, закачена на двата Републикански пътя Смолян -Пловдив и 

Смолян -Кърджали и отчасти на подлежащия за реконструкция път III- 8611, който 

още не е готов и се нуждае от реконструкция. Условно може да се говори за мрежа, 

тъй като населените места са предимно, тупично свързани с по-главните трасета и 

нямат директна връзка по между си. 

Това, което е безспорно необходимо е, профилите на РПМ и уличната мрежа да 

бъдат реконструирани и поддържани в отлично състояние, за да може 
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автомобилния транспорт, който остава основен в Община Баните, да се движи 

безпроблемно, безконфликтно и в конфортни условия. 

Транзитно движение 

Транзитното движение се очаква да се развие по трасетата на Републиканската 

пътна мрежа, а именно по трасетата на : 

• ПътIII -863 (Соколовци - Петково - Баните) се явява основен. Същият 

осигурява пряка връзка с областния център Смолян, както и се явява 

основна връзка с вътрешността на страната.  

• ПътIII-8632 Баните - Стояново - п.к. Стояново - връзка на общината с 

област Кърджали и  

• ПътIII - 8611 (Югово - Лъки) - Белица - Загражден -Давидково - 

Оряховец, който се явява основен за голяма част от населението  на 

общината и е пряка връзка с област Пловдив.  

Във вътрешно-регионален план това са връзките със съседните общини 

Смолян, Кърджали, Мадан, Ардино, Лъки и Асеновград. 

С реконструкцията на трасето на Път III-8611, / Загражден – Белица / ще се 

създаде пълноценна, пряка връзка на община Баните с Пловдивска област. 

Останалите общински пътища повечето са с тупиково разположение и обслужват 

чрез отклонение от републиканския път съответното населено място 

Почти всички населени места в общината с малки изключения са 

разположени на отклонения от Републиканските пътища. и са встрани от тях. 

Транзитните транспортни потоци, които се развиват на територията на 

общината не се отразяват екологично отрицателно на населените места.  

ПътIII -863 (Соколовци - Петково - Баните) минава периферно на с. Баните и 

частично- периферно през селата Малка Арда и Оряховец. 

ПътIII - 8611 (Югово - Лъки) - Белица - Загражден -Давидково – Оряховец , 

минава директно през селата Давидково и Оряховец. За съжаление теренните 

условия и сложния планински терен не позволяват да се направят обходни пътища 

за извеждане на транзита. Транзитното движение по тази отсечка не се очаква да 

се развие в застрашителни размери за екологията на двете населените места. 

По отношение на пропускателната възможност на Републиканските пътища, те 

имат голям резерв за поемане на прогнозните транзитни транспортни потоци в 

общината. 
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Обществен пътнически транспорт 

Община Баните няма такава подвижност на населението, за да има нужда от 

МОПТ в класическия смисъл на това понятие. Освен това многобройните 

кореспонденции от всякакъв характер, в рамките на населените места, поради 

техния  мащаб, се преодоляват чрез пешеходно движение.  

Общественият транспорт в общината, се реализира според общинската 

транспортна схема, и на конкурсни начала, се осъществява от частни транспортни 

фирми.  

Чрез областната транспортна схема е осигурена ежедневна пряка 

автобусна връзка със Смолян, Пловдив, Мадан и Кърджали и три дни седмично с 

гр. Хасково.  

В общинската транспортна схема са включени 17 броя от населените 

места на общината. От по-големите населени места се изпълняват ежедневни 

курсове, а от по - малките в определени дни от седмицата.както следва: 

Общинска транспортна схема на община Баните / към момента на 2017 г. 

- актуализирана / 

• Сливка-Гълъбово -Баните – всеки ден – 2 курса  

• Гълъбово -Баните – всеки ден /без събота/ – 2 курса 

• Дренка -Баните – всеки ден – 2 курса 

• Треве -Баните – вторник и петък  – 2 курса 

• Кръстатица -Баните – вторник и петък  – 2 курса 

• Стърница -Баните – вторник и петък  – 2 курса 

• Малка Арда -Баните – всеки ден /без събота/  – 2 курса 

• Малка Арда -Баните – вторник и четвъртък - 2 курса 

• Стърнища – Давидково – всеки ден – 2 курса  

• Загражден -Баните – всеки ден – 2 курса 

• Баните – Загражден – вторник и четвъртък – 2 курса 

• Давидково -Глогино – В. дол – всеки ден / без събота / - 2 курса 

• Босилково-Давидково – понеделник, четвъртък, петък – 2 курса 

• Давидково – Планинско – всеки ден / без събота/ -сезонна 01.04. до 30.10. 

В реализацията на общинската транспортна схема се вижда старанието на 

общинските власти да се подсигури ежедневния трудов ритъм в общината и 

училищните пътувания, както и да се удовлетворят, някои от културно -битовите 

нужди на населението. За това Общинското ръководство плаща компенсации на 

операторите. 
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Товарно автомобилно движение 

Превозът на товари и в бъдеще ще се извършва от транспортни фирми, 

които реализират своята транспортна дейност  на големи строителни обекти в и 

извън общината, и ще осигуряват за в бъдеще заетост за населението. 

Степен на моторизация от личните леки коли 

Данните за степента на моторизация на населението в с. Баните и 

общината,бяха предоставени от Общинската администрация, като брой данъчно 

задължени лица, които плащат данъци в общината. 

Съотнесен към броя на населението 4923 това дава стойност на 

Моторизацията 242бр.МПС/ 1000 бр. обитатели за 2017 г. 

В много от формулярите  при анкетните изследвания, хората заявяват 

недвусмислено, че за кореспонденции до общинския център и за други пътувания 

масово използват личните си автомобили.  

При тази моторизация, до момента на степента на насищане, имаме още 

много резерви, което прави задачата за дименсионирането на пътно-уличната 

мрежа по отношение на интензивността на траснпортните потоци, актуална в след 

персперктивния период на този ОУПО, т.е. след 2035 г. 

Железопътна инфраструктурла 

На територията на общината няма развита железопътна мрежа. Поради 

сложния планински репеф, и условната икономическа активност за товарооборот и 

пътнико-оборот, такава не се предвижда и в бъдеще. 

Въздушен транспорт  

На територията на Община Баните няма действащи летища, но чрез пътните 

си връзки има достъп до националните летища в Р България, сертифицирани от 

международните институции, а след отварянето и пускане в действие на ГККП 

Златоград и до международните летища на  Кавала и Солун в Гърция. 

Разстоянията до летища са съответно : 

• летище София - 205 км 

• летище Пловдив - 140 км 

• летище Бургас – 410 км 

• летище Варна - 530 км 

• летище Кавала, Гърция - 90 км през ГКПП Златоград 

• летище Солун, Гърция - 180 км през ГКПП Златоград 
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3.2. Концепция за развитие 

3.2.1. Визия за развитие на община Баните 

„Община Баните – малка, добре организирана  териториална общност, 

предлагаща търсен туристически продукт, община  с развито  екологично 

земеделие,  хармонична околна среда, привлекателна територия за живот, 

населена с  хора, спокойни за живота и бъдещето на децата си”. 

3.2.2. Главна цел на развитие 

Създаване на условия за устойчиво и интегрирано пространствено развитие на 

общинската територия, осигуряващи по-добро качество на живот и привличане на 

нови обитатели и инвестиции. 

3.2.3. Оси на урбанизация 

Пространствената структура на селищната мрежа на община Баните е резултат 

от комплексното въздействие на природни и антропогенни фактори. На територията 

на общината се е формирала специфична селищна структура, съставена от една 

главна урбанизационна ос, включваща селата Малка Арда, Оряховец, Баните, 

Давидково, Загражден и Планинско. В пространствено отношение и регионален 

обхват, тази ос продължава до град Смолян. В перпендикулярна посока се е 

формирала една вторична урбанизационни оси. 

Оста преминава централно през общинската територия и включва селата: 

Малка Арда, Оряховец, Баните, Давидково, Загражден и Планинско. Тя 

осъществява връзката на община Баните с община Лъки.Тази ос притежава 

сериозен потенциал за развитие, тъй като включва едно от населените места в 

общината с най-добри социално-икономически показатели (с. Давидково).  

При така формиралата се урбанистична структура на общината две от селата – 

Баните и Оряховец е явяват пресечни точки на двете оси. 

Основна роля в процесите на формиране на урбанизационните оси оказват и 

природните условия – специфичния планински и полупланински хълмист релеф, 

което е предопределило заселването и формирането на селища. 

3.2.4. Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в 
община Баните 

Функционално-йерархичната структура на мрежата от населени места в 

общината се формира от съвместното действие на шест групи фактори: 

• демографско състояние; 

• икономическо развитие; 

• структура на пътната мрежа; 
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• административни функции; 

• степен на развитие на социалната инфраструктура; 

• развитие на туристическата инфраструктура. 

От гледна точка на демографското състояние, населените места в общината 

се групират в две категории: 

• малки села (население от 250 до 1000д.) - седем села - Баните (939д.), 

Давидково (625д.), Гълъбово(465д.), Оряховец (571д.), Стърница (333д.), 

Вишнево (264д.) и Загражден (317д.) 

• много малки села (население под 250д.) – тринадесет села – Босилково 

(49д.), Дебеляново (28д.), Дрянка (231д.), Две тополи (14д.), Глогино (83д.), 

Кръстатица (62д.), Малко Крушево (2д.), Малка Арда (206д.), Планинско (6д.), Рибен 

дол(17д.), Сливка (16д.), Траве (38д.) и Вълчан дол (90д.). 

Икономическото развитие е слабо изразено в селата от общината, като в най-

голяма степен заетост има в селата Баните и Давидково. 

Пътната мрежа не е равномерно развита на територията на цялата община. 

Дисперсният характер на селищната мрежа е наложил изграждането на много 

местни общински пътища, свързващи отделните населени места. 

По-значими административни функции изпълняваа село Баните (което е 

общински и административен център на общината). 

Социалната инфраструктура е най-добре застъпена и развита пак в тези две 

села - Баните и Давидково. 

Туристическата инфраструктура не е достатъчно застъпена във всички 

населени места, както и в землищата им.  

Общата многофункционална класификация разделя селата в следните 

функционални типове категории:  

• 5 категория – Баните и Давидково; 

• 6 категория – Гълъбово, Загражден и Оряховец; 

• 7 категория – Вишнево, Вълчан дол, Дрянка, Малка Арда и Стърница 

• 8 категория – Босилково, Глогино, Две тополи, Дебеляново, Кръстатица, 

Малко Крушево, Планинско, Рибен дол, Сливка и Траве. 

3.2.5. Функционално зониране на територията 

С концепцията за пространствено развитие на община Баните се формират 

четири типа зони: горска зона, земеделска зона, туристическа зона, 

икономическа зона.  

• Горска зона 
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Горските територии в община Баните заемат по-голяма част от общата площ. 

Общата икономическа и социална ефективност от дърводобива е много ниска. 

Налице е и голяма загуба на дървесна маса в резултат на неизползване на 

дребноразмерната дървесина, която се изоставя в сечищата и се похабява. 

Изсичането на горите в община Баните влиза в конфликт с общата туристическа 

насока в развитието на територията като „проспериращ туристически район с 

национално и наднационално значение”. Липсата на концепция за 

пространственото развитие на общината и Общ устройствен план са основната 

причина за липсата на съгласуваност между тях и горскостопанските планове на 

държавното горско стопанство на територията на общината. Това ще се окаже 

сериозна пречка в реализирането на главната визия на общината, заложена като 

основна цел в ОПР за периода 2014 – 2020г. 

Горската зона, съобразно предложението направено в концепцията, обхваща 

планинските части на общинската територия, които включват склонове на Родопа 

планина ии хълмистата зона непосредствено до тях. 

Тези територии са почти плътно покрити с горска растителност. Те контактуват 

непосредствено с планираната туристическа зона и представляват един природен 

потенциал за активна туристическа дейност, посредством прекарване на еко 

туристически маршрути, вело маршрути и трасета за екстремен велоспорт и други 

разнообразни форми на туризъм. 

За реализиране на главната визия за развитие на общината, в зоната на 

горските територии следва да се реализира следната стратегическа цел: 

Максимално съхраняване на съществуващия горски фонд като основен 

фактор за развитието на туризма и общия просперитет на общината. 

Тази цел може да се постигне посредством реализирането на следните 

политики: 

o съгласуване и при необходимост коригиране на горскостопанските 

планове на горските стопанства на територията на община Баните с 

предвижданията на концепцията и ОУПО; 

o съгласуване на горскодобивната дейност с развитието на туристическите 

дейности и разработване на „Планове за устойчиво и 

многофункционално стопанисване на горите” (в зоните, където това се 

налага) за избягване на противоречието между дърводобива и 

туристическите дейности; 
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o стимулиране на залесителни и ландшафтно-устройствени дейности, 

свързани с подобряване качествата на горите и природния пейзаж; 

o повишаване ролята на неправителствените организации за подобряване 

на горскостопанската дейност и съхраняване на природната среда; 

o формиране на защитни и рекреационни гори, съгласно ЗУТ, в местата 

където това е необходимо; 

o стимулиране разкриването на дървообработващи производства, 

ползващи местната суровина за производство на мебели, детски играчки 

и други екологични продукти, като част от целите заложени в ОПР; 

o насърчаване на комплексното използване на всички компоненти на 

дървесината, добивана в горските стопанства, включително и на 

отпадъчните продукти. 

• Земеделска зона 

Община Баните не е богата на земеделски земи. Както беше посочено в 

анализа на природо-географските характеристики, в общината има голямо 

разнообразие от почвени типове, включващи: кафяви, сиви горски почви и 

алувиално-ливадни почви. Те са подходящи за отглеждане в ограничено 

количество на зърнени култури, добиване на фураж, овощарство (главно 

отглеждане на сливи, по-малко ябълки, малини, арония) и някои технически култури 

(като слънчоглед) Почвеният състав в общината е подходящ за отглеждане на 

билки като: маточина, мента, мащерка, жълт кантарион и др. 

Неокрупнените земеделски участъци са подходящи за развитие на малки 

земеделски стопанства, насочени към съвременни биологични методи на 

селскостопанско производство, осигуряващо висококачествена екологически чиста 

земеделска продукция, високо ценена не само у нас, а и на международните 

пазари. 

Животновъдството е другият селскостопански сектор, който има много добри 

условия за развитие в общината в четири направления: 

o говедовъдство – за мляко и месо; 

o овцевъдство и отглеждане на кози – за мляко, месо и вълна; 

o птицевъдство – отглеждане на свободни кокошки за яйца и месо, както и 

отглеждане на пуйки, патици и гъски, каквито традиции има в този край; 

o пчеларство - природните условия са особено благоприятни за 

отглеждане на пчели и добиване на екологично чист мед и други пчелни 

продукти. 
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 При една добра обвързаност и съгласуваност между първичния 

(селскостопански сектор) и преработващата промишленост в общината, може да се 

постигнат много добри резултати в производството на продукти с висока добавена 

стойност. 

 В тази връзка е определена и стратегическата цел за развитие на 

земеделската зона: 

Развитие на малки и средни земеделски стопанства, насочени към 

биологично производство, ориентирано към туристическия пазар. 

За постигането на стратегическата цел е необходимо да се реализират 

следните политики в земеделската зона: 

o насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно 

специфичните  климатични и почвени условия; 

o насърчаване отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на 

местните условия и традиции; 

o стимулиране на експериментално екоземеделие, свързано със 

съхраняване на екологичната чистота на природната среда и 

произвежданата земеделска продукция; 

o развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация 

в съчетание с туристическите дейности; 

o стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с различни 

форми на туризъм; 

o стимулиране на пчеларството, отглеждането на билки и горски плодове – 

шипки, лешници, къпини, малини, боровинки и др.; 

o стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за 

преработка на земеделската продукция, произвеждащи 

висококачествена екологично чиста продукция насочена към 

туристическия сектор. 

Концепцията предвижда територии за алтернативно земеделие, при които се 

прилагат високотехнологични и екологични методи на обработка и добив на 

земеделска продукция. Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и 

отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, билки, етерично-маслодайни 

култури и други.  

• Туристическа зона 

Възприетата визия за община Баните като „…проспериращ туристически район 

с национално значение…” налага да се отдаде приоритетна роля на туристическите 
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функции в общинската територия и да се постигне ефективното им съчетаване с 

останалите функции, за да се постигне краен мултиплициращ ефект. 

Стратегическата цел за развитие на туристическата зона е: 

Развитие на община Баните като проспериращ туристически район с 

национално и наднационално значение. 

За постигането на тази стратегическа цел е необходимо осъществяването на 

следните политики: 

o стимулиране на разнообразяването на предлагания туристически 

продукт, чрез развитието на селски, познавателен, културен, спортен, 

ловен и други форми на туризъм; 

o интеграция на туристическите дейности със селскостопанската, 

промишлената и занаятчийската продукция в общината; 

o развитие на системата от пешеходни, велосипедни, културни и други 

маршрути в общинската територия; 

o подобряване на екологичните качества на средата в община Баните, 

чрез изграждане на канализационни мрежи, рекултивиране на сметища, 

увеличаване на площта и подобряване на качествата на зелените площи 

в населените места, залесяване и благоустрояване на бреговете на 

реките, до които има масов достъп; 

o редовна поддръжка на рехабилитираната пътна мрежа; 

o разработване на устройствени мерки за съхраняване на недвижимото 

културно наследство и мащаба на урбанистичната структура на 

населените места в общината (с нискоетажно свободно застрояване); 

o стимулиране изграждането на висококатегорийни туристически обекти, 

които не нарушават естествено формиралата се селищна среда и 

нейния характер. 

Концепцията предлага развитие и на познавателен, културен, ловен и 

риболовен туризъм, чрез обвързване на съществуващите НКЦ и изграждане на 

допълващи обекти и инфраструктура съответно в зони Ок, Ок1, Атр и Ткин. Към 

част от селата се предвижда и изгражда на различни атракционни обекти, които ще 

допринесат за обогатяването на туристическите услуги.  
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Показателите за допустимото застрояване в цялата община са направени така, 

че да не допускат презасрояване, в която и да е част от територията на общината, 

но създават: 

o условия за обединяване на имоти в селищата застрашени от 

обезлюдяване, при запазване на характерната улична мрежа. По този 

начин ще се създадат условия за формирането на по-големи имоти за 

изграждането на хотелски и други туристически комплекси в рамките на 

съществуващите населени места. 

o възможности за създаване на по-големи хотели. Като се има предвид 

задължителната ниска височина имотите трябва да са по-големи като 

площ. 

o територии, удобни и препоръчителни за създаване на къщи за гости и 

други форми за временно обитаване, част от които могат да бъдат 

необитаемите жилищни сгради в границите на селищата; 

o частично усвояване на непосредствено граничещите с урбанизираните 

територии терени, подходящи за тази цел, за които е допустима 

промяната на основното им предназначение. 

• Икономически зони 

Концепцията предвижда развитието на малки икономически зони, които да са 

насочени към стимулирането на малкия и средния бизнес, ориентирани към 

преработващата промишленост, работещи с екологически чисти суровини от 

местния земеделски сектор и горското стопанство. Те биха могли да се реализират 

в границите на съществуващите стопански дворове, както и в съществуващите 

производствено-складови територии в общината. Икономическите дейности в 

общината следва приоритетно да се развиват в посока на преработващата 

промишленост, леката и хранително-вкусовата промишленост с производство на 

екологични продукти за крайно потребление, както и в посока на създаване и 

подкрепа на малки и средни предприятия във връзка с туристическата насоченост 

на общината. За целта са предложени устройствени зони даващи възможност на 

бизнеса за начинания, съответстващи на техните инвестиционни намерения 

съответно: смесени многофункционални зони (Смф и Смф1) и производствени зони 

(Пп). Смесените многофункционални зони дават възможност за реализиране на 

широк спектър от бизнес инициативи при спазване на нормативните и екологични 

изисквания. 
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3.3. Баланс на територията 

Разпределението на територията на община Баните е представено в представения 

по-долу баланс на територията ѝ. 

В него се вижда, че всички горски територии, земеделски земи, водни площи, 

терени за транспорт, комуникации и техническа инфраструктура запазват 

непроменена площта на територията си.  

Таблица 35. Баланс на територията към ОУПО Баните 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на 
проектни 
елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 780,34 2,59 785,58 2,61 

2. Обществено-обслужващи функции 4,71 0,02 7,98 0,03 

3. Производствени дейности 35,07 0,12 27,41 0,09 

4. Складови дейности 8,76 0,03 0,00 0,00 

5. Територии с многофункционално предназначение 2,23 0,01 19,03 0,06 

6. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 5,03 0,02 5,03 0,02 

7. Озеленяване, гробищни паркове и градини 30,21 0,10 35,89 0,12 

8. Спорт и атракции 1,05 0,00 2,82 0,01 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 10066,91 33,40 10055,06 33,36 

9.1. обработваеми земи - ниви 2398,93 7,96 643,82 2,14 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 73,01 0,24 3,09 0,01 

9.3. необработваеми земи 7594,96 25,20 7564,33 25,10 

9.4. с допустима промяна на предназначението 0,00 0,00 57,59 0,19 

9.5. територии за екологично земеделие 0,00 0,00 1786,24 5,93 

10. Горски територии, в т.ч.: 18672,35 61,96 18669,51 61,95 

10.1. гори 18349,02 60,88 18669,51 61,95 

10.2. др. горски  323,34 1,07 0,00 0,00 

11. Водни площи 75,16 0,25 75,16 0,25 

12. Транспорт и комуникации 286,66 0,95 284,99 0,95 

13. Техническа инфраструктура 0,99 0,00 0,99 0,00 

II. ДРУГИ ТЕРИТОРИИ   

14. Скали, пясъци, оврази, ями и др. 166,13 0,55 166,13 0,55 

15. Депа и сметища 1,85 0,01 1,85 0,00 

ОБЩА ПЛОЩ   30137,42 100,00 30137,42 100.00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. За природозащита - защитени територии и защитени 20171,90 66,93 20171,90 66,93 
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зони 

Б. За опазване на културното наследство 0,00 0,00 0,02 0,00 

В. Територии с особена териториалноустройствена 
защита 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 1,85 0,01 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 
срутища 

0,01 0,00 0,01 0,00 

Е. Други нарушени територии 1,85 0,01 0,00 0,01 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на 
припокриването 

1,86 0,01 1,86 0,01 

 

3.4. Граници на урбанизираните територии 

Съгласно чл. 16 от Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове, с Общия устройствен план на община (ОУПО) се определят границите на 

урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“ и 

„строителна граница на селищно образувание“ (включва и отделни имоти в 

извънселищната територия). 

На базата на получените данни е трудно да бъдат определени реалните 

граници на урбанизираните територии. Особено проблемно е състоянието в 

контактните територии, където „се срещат“ КВС и кадастралните и регулационните 

планове. В тези участъци има или припокриване на КВС и КП/РП, или „бели петна“ 

(непокриване на отделни части от територията. Т.е. реална точна граница между 

КВС и кадастрален/регулационен план не съществува. Нерядко се случва част от 

двора на един собственик да е в населеното място, а друга част да е извън 

населеното място. 

Този проблем ще е актуален до изработването и одобряването на 

кадастрална карта за съответното населено място с неговото землище, съответно 

за цялата община. 

При наличието на гореописаното състояние и съответните проблеми, 

произтичащи от него, ОУПО приема за съществуваща строителна граница на 

населено място границата на имотите, които по НТП по КВС са „територии, заети от 

населени места“. За строителна граница на селищно образувание се приемат 

границите на имотите с начин на трайно ползване даден по КВС като „друг вид 

терени със селищен характер“, „стопански дворове“, „животновъдни комплекси и 

ферми“, „бази за ремонт на селскостопанска техника“ и др. подобни, които по 

своята функция и/или предназначение са вид урбанизирана територия. В общия 

случай тези съществуващи локализации на урбанизирани територии извън 
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границите на населените места се превръщат в ядра на проектните селищни 

образувания. Проектните селищни образувания на практика са урбанизираните 

територии, които се определят като такива с проекта на ОУПО и остават извън 

проектните строителни граници на населените места. 

С проектната строителна граница на населените места към териториите на 

населените места се присъединяват всички непосредствено прилежащи до тях 

имоти, които са с НТП по КВС „друг вид терени със селищен характер“, но са 

останали извън границите на населените места.  

Някои от стопанските дворове, заедно с прилежащите им земеделски терени, 

са отредени с ОУПО за многофункционално ползване и не са включени към 

териториите на населените места.  

Всички 20 населени места в общината остават с непроменени 

строителни граници. 

3.5. Функционално-пространствено зониране на територията 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба 7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ПНУОВТУЗ) и Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове 

(ОСУП) ОУПО определя териториите с общо предназначение и конкретизира 

устройствените зони, териториите с устройствени режими и терените със 

самостоятелен устройствен режим. 

На основата на природния потенциал  и условия, историческото развитие и 

традиции в икономическото развитие, както и след проведените проучвания във 

връзка разработването на проекта, с ОУПО Баните се предлага  определена 

преобладаваща функционална специализация на територията на общината, 

включително и на населените места. 

Критериите за обособяване на териториите с общо предназначение, на 

устройствените зони и на устройствените режими са следните: 

• сравнителна еднородност на природните и на икономическите условия; 

• отчитане влиянието на: 

o ограничителите и стимулаторите за развитие; 

o устройствените цели и приоритети на ОУПО. 

• профилиране на зоните по отношение на преобладаващи функции и 

предназначение; 

• основните постановки, залегнали в Концепцията за пространствено развитие 

на община Баните. 
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На територията на община Баните с настоящия проект за ОУПО се определят 

следните устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със 

самостоятелен устройствен режим: 

3.5.1. Смесена централна зона (Ц) 

Територии с многофункционално предназначение предимно в централната 

градска част на с. Баните  – за обществено обслужващи дейности, обитаване и 

други допълващи функции. Не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния 

и влияния. Задължително се изпълняват всички изисквания за изграждане на 

средата с оглед ползването й от хора с увреждания. Във всеки УПИ задължително 

се осигуряват необходимите места за паркиране/гариране в зависимост от 

функционалното предназначение на сградите. Мин. 25 % от озеленената площ е с 

високи дървесни насаждения. Терените за социална инфраструктура, попадащи в 

устр. зона Ц, се устройват със самостоятелен устройствен режим като 

устройствените показатели за тях са указани в описанието на устр. зона Оо. 

Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Ц са 

следните: 

макс. плътност на 

застр. в % 
макс. Кинт 

мин. озеленена 

площ 
макс. кота корниз в м 

60 2 30 26 

 

 

3.5.2. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм) 

Устройствената зона Жм обхваща кварталите с предимно жилищни имоти в 

границите на всички населени места в община Баните. Във функционално и 

пространствено отношение това са исторически формиралите се територии. В по-

голямата си част терените, попадащи в жилищната зона са съществуващи и 

функциониращи като такива. Новопредвидени жилищни терени са някои от 

неусвоените територии в границите на населените места, както и включените в 

границите на населените места имоти, които по КВС са определени като „друг вид 

терени със селищен характер“. 

В тази зона в допълнение на жилищните функции в партерните нива се допуска 

изграждане на търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с 

функции съвместими с обитаването. Отделни имоти в тези зони могат да се 
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отредят с ПУП за нежилищни функции, съгласно чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Жм са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

50 1,0 40 (1/2 с дървесна 

растителност) 

10 

 

3.5.3. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването 
разновидност 1 (Жм1) 

Това са жилищни територии с повишен туристически интерес. В тази зона в 

допълнение на жилищните функции в партерните нива се допуска изграждане на 

търговски и други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции съвместими 

с обитаването. Отделни имоти в тези зони могат да се отредят с ПУП за нежилищни 

функции, предимно за обществено обслужващи дейности – образование, 

здравеопазване, социални грижи, култура, религия, финансово-кредитно 

обслужване, търговия, административно-делово обслужване, озеленяване, спорт и 

атракции и други видове дейности от третичния и четвъртичния сектор, съгласно 

чл.17, ал.1 и 2 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Отреждат се в с. Босилково и с. Вълчан 

дол, в състава на които влизат по няколко махали. 

Пределно допустимите устройствени показатели са: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

60 1,2 40 (1/2 с дървесна 

растителност) 

7,5 

 

3.5.4. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

Устройствената зона Оо обхваща териториите с обществено-обслужващи 

функции. Основно тези терени попадат в границите на населените места. Това са 
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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 видове 

дейности от третичния сектор. 

Пределно допустимите устройствени показатели са: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

70 2,0 20 10 

Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални 

грижи се обособяват като терени за социална инфраструктура със самостоятелен 

устройствен режим и са със следните максимално допустими параметри на 

застрояване: 

 

3.5.5. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо1) 

Терени, предназначени предимно за осигуряване на обекти за обществено 

обслужващи дейности - отдих, забавления, информационно обслужване и други 

видове дейности от третичния и четвъртичния сектор. Пределно допустимите 

устройствени показатели са: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

70 3,0 20 10 

3.5.6. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 

Устройствената зона Смф обхваща териториите на бившите стопански 

дворове, на производствените и складовите терени, както и на животновъдните 

комплекси и ферми. На отделни поземлени имоти с неземеделско предназначение 

по КВС също е дадена устройствена зона Смф. 

Като цяло териториите, попадащи в устройствена зона Смф, са с 

многофункционално предназначение – основно за безвредни промишлени 

производства, животновъдни комплекси, при спазване на санитарно-хигиенните 
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изисквания, логистика, обществено обслужване, търговия, жилища, спорт и 

атракции и други функции – хладилни складове, силози, винарни, мелници, малки 

маслобойни, мандри, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и др. 

Височината на техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Смф са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

60 1,2 20 8,5 

3.5.7. Смесена многофункционална устройствена зона разновидност 1 (Смф1)  

Територии за развитие на пасищно животновъдство и животновъдни комплекси. 

Основното застрояване е със стопански сгради, пряко обслужващи основната 

функция - животновъдството. Допуска се изграждането като допълващо 

застрояване на жилищни сгради за работещите и складови постройки, обслужващи 

основната функция, както и постройки в посока на осигуряване на възможности за 

реализиране на селски туризъм. Площта на откритите дворове и кошари влизат в 

процента на усвоената площ. Допуска се изграждането на малки мандри. 

Височината на техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. При 

доказана необходимост да се предвиждат пречиствателни станции. Като 

устройствена зона Смф1 се отреждат ссъществуващите животновъдни ферми, 

извън границите на населените места. 

Устройствените показатели за тези имоти се определят с ПУП, но не могат да 

надвишават пределно допустимите стойности, определени в чл.7, ал. (2) от 

Наредба 19 за СЗЗбПП на МЗХ и МРРБ и с ОУПО Баните, а именно: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

50 1,0 30 8,5 

3.5.8. Производствена зона (Пп) 

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 
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отделяния. Към тази зона са отредени и изградените МВЕЦ („Давидково 1”, 

„Давидково 2”, „Баните”, „Сливка”, „Оряховец” и „Давидково 2 - Нова”). Височината 

на техническите съоръжения и инсталации не се ограничава. Зоната се устройва 

съгласно чл. 25 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.  

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Пп са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

80 2,5 20 10 

3.5.9. Рекреационна зона за вилен отдих (Ов) 

Териториите с режим на устройствена зона Ов са предназначени за вилен 

отдих. Кота било 10 м. Мин. 50 % от озеленената площ е с висока дървесна 

растителност. Устройва се по чл. 29 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Като устройствена 

зона за вилен отдих Ов се устройва северната част на с. Загражден в която, вече е 

реализирано строителство, но са запазени по-големи незастроени площи с 

дървесна растителност. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ов са 

следните: 

макс. плътност на 

застр. в % 
макс. Кинт 

мин. озеленена 

площ 
макс. кота корниз в м 

40 0,8 50 7 

3.5.10. Рекреационна зона за курортни дейности (Ок) 

Територии извън границите на съществуващите урбанизирани територии 

предназначени за осъществяване на курортни дейности. Това са териториите на 

които са изградени сгради с курортно предназначение и подслон на туристи. 

Допуска се изграждане на курортни обекти за подслон и настаняване, жилищни 

сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено-обслужващи дейности, 

спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други открити 

зелени площи за широко обществено ползване, обекти на транспорта и 

комуникациите, както и обекти и съоръжения за стопански и инфраструктурно 

обслужване. Минимално 1/3 от озеленяването да е с дървесна растителност. 

Покривите да са скатни с преобладаващ наклон 1/3. Не се допуска прави фасадни 
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фронтове по-дълги от 12м. Като устройствени зони Ок се устройват махалите южно 

от с. Баните и югоизочно от с. Давидково в които има изградени почивни бази, 

хотели и къщи за гости. 

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Ок са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

40 1,2 40 (1/3 с дървесна 

растителност) 

10 

3.5.11. Зона за озеленяване 1 (Оз) 

Територии за локално озеленяване, паркове и градини в границите на 

населените места и селищните образувания.  Показателите не се прилагат за 

съоръжения на техническата инфраструктура. Като устройствени зони Оз се 

устройват съществуващите зелени площи за обществено ползване в селата 

Баните, Давидково, Малко Крушево и махала Боаза в с. Дебеляново. Устройват се 

по чл. 32 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Пределно допустимите устройствени 

показатели за устройствена зона Оз са следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

2 0,04 80   

3.5.12. Зона за специални зелени площи (Оз1) 

Зелени площи със специфичен режим-зоопаркове, ботанически градини, 

мемориални, етнографски, балнеоложки обекти и др. Параметрите на застрояване 

за всеки конкретен обект се определят с ПУП, при спазване на посочената 

минимална озелененост. Като устройствена зона Оз1 се устройва боровата гора в 

югоизточната част на с. Баните. Показателите не се прилагат за съоръжения на 

техническата инфраструктура. Пределно допустимите устройствени показатели за 

устройствена зона Оз1 са следните: 
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Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

2 0,04 80   

3.5.13. Зона за озеленяване, спорт и атракции (Атр) 

Тези територии се обособяват около съществуващите спортни терени 

(предимно стадионите). За някои от неусвоените терени в границите на населените 

места също е предвидена устройствена зона Атр с оглед изграждането на нови 

спортни площадки и обекти. Такива територии са предвидени в село Баните. За 

нова устрйствена зона Атр се предвиждат ПИ 44402.10.193 с площ 0,8 ха. и НТП 

пасище и ПИ 44402.10.196 с площ 0,9 ха и НТП изоставена орна земя, които са 

разположени на север от с. Баните (са прилежащи площи на с. Баните). Същите са 

разположени извън в границите на ЗЗ BG0001031 „Родопи-Средни“ по Директива 

92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

Допуска се застрояване само за спорт и атракции и конкретно допълващите ги 

обслужващи дейности. Две трети от озеленената площ е с дървесна растителност. 

Площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта на усвояване.  

Пределно допустимите устройствени показатели за устройствена зона Атр са 

следните: 

Максимална 

Плътност на 

застр. в % 

Максимален 

Кинт 

Минимална 

Озеленена площ в 

% 

Височина на сграда 

в м 

20 0,4 50 (2/3 с дървесна 

растителност) 

7 

3.5.14. Територии за алтернативно земеделие 

Територии за алтернативно земеделие, при които се прилагат 

високотехнологични и екологични методи на обработка и добив на земеделска 

продукция. Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и отглеждане 

на зеленчуци и трайни насаждения, билки, етерично-маслодайни култури и други. 

Устройва се на базата на СПУП по чл.111 от ЗУТ, а до изработването му - в 

съответствие с  Наредба 19 за СЗЗБПП на МЗХ и МРРБ. 

3.5.15. Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението 
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Това са обработваеми или необработваеми земеделски земи по НТП от КВС, за 

които се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението, 

освен при заявен интерес от инвеститори от първа категория и само за земи с 

категория на земята от пета нагоре. Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП, след преминаване на предвидените по глава 6 от ЗООС 

процедури. 

Допуска се промяна на предназначението за: 

o изграждане на животновъдни ферми и комплекси, при осъществен 

комуникационен достъп и възможност за присъединяване към техническа 

инфраструктура; 

o изграждане на обекти на техническата инфраструктура извън населените 

места; 

o провеждане на нови транспортно-комуникационни трасета, екопътеки, 

веломаршрути и крайпътни обекти (бензинистанции, мотели и други); 

o за разширение на гробищни паркове при необходимост; 

o отделни имоти, контактуващи непосредствено със селищните граници, при 

доказана необходимост и целесъобразност. 

В тези случаи промяната на предназначението се допуска въз основа на ПУП. 

Допускат се изграждане на оранжерии по чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2. от 

ППЗОЗЗ без промяна на предназначение на земеделските територии. 

3.5.16. Горски територии със забрана за промяна на предназначението 

Това са гори и горски земи по НТП от КВС, за които се запазва функцията им 

и не се допуска промяна на предназначението. Площта им остава непроменена. 

Допуска се промяна на предназначението за: 

o изграждане на животновъдни ферми и комплекси, при осъществен 

комуникационен достъп и възможност за присъединяване към техническа 

инфраструктура; 

o изграждане на обекти на техническата инфраструктура извън населените 

места; 

o провеждане на нови транспортно-комуникационни трасета, екопътеки, 

веломаршрути и крайпътни обекти (бензинистанции, мотели и други); 

o за разширение на гробищни паркове при необходимост; 

o отделни имоти, контактуващи непосредствено със селищните граници, при 

доказана необходимост и целесъобразност. 

В тези случаи промяната на предназначението се допуска въз основа на ПУП. 
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3.5.17. Територии, заети от водни площи 

Това са земеделски земи по НТП от КВС, заети от водни площи, за които се 

запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. Площта им 

остава непроменена. 

3.5.18. Територии, заети от скали, пясъци, мочурища и дерета, със забрана за 
промяна на предназначението 

Това са територии, заети от пясъци, мочурища и дерета, за които се запазва 

функцията им и не се допуска промяна на предназначението. 

3.5.19. Територии за транспорт и комуникации  

Това са различни видове терени извън границите на населените места с 

предназначение за транспорт и комуникации по НТП от КВС, в т.ч. за пътища от 

РПМ III клас, за общински пътища и за горски пътища. За тези територии се запазва 

функцията им и не се допуска промяна на предназначението. Не се предвижда 

промяна на съществуващите трасета.  

3.5.20. Територии за техническа инфраструктура  

Това са различни видове територии извън границите на населените места с 

предназначение за техническа инфраструктура. За тези територии се запазва 

функцията им и не се допуска промяна на предназначението. Площта им остава 

непроменена. 

3.5.21. Терени със самостоятелен устройствен режим (Т) 

Терени със специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени 

параметри се определят с ПУП. За терените за опазване на НКЦ важат 

специфичните правила и нормативи за устройство на териториите с НКЦ. 

Терени за гробищни паркове 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за гробищни паркове – 

със специфични особености и изисквания. Конкретните устройствени параметри се 

определят с ПУП. Площта им остава непроменена. 

Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различни видове 

инженерно-техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. 

Тук попадат терени на водостопански и хидромелиоративни съоръжения, на 

енергосъоръжения и на противоградни ракетни площадки. Конкретните 

устройствени параметри се определят с ПУП. Площта им остава непроменена. 

Терени за транспортна инфраструктура 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ    162 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за транспортна 

инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 

устройствени параметри се определят с ПУП. Площта им остава непроменена. 

Терени с обекти на НКЦ 

Това са обособени терени с разположена недвижима културна ценност (НКЦ) в 

тях. Те са със самостоятелен устройствен режим, със специфични особености и 

изисквания и попадат в режим Ткин1, Ткин2 или Ткин3. Конкретните устройствени 

параметри се определят с ПУП.  

2.5.22. Нарушени територии за възстановяване 

Към нарушените територии спадат мините и кариерите и закритите 

(нефункциониращи) сметища/депа/площадки за отпадъци. Закритите 

(нефункциониращи) сметища/депа/площадки за отпадъци са предвидени за 

рекултивация. За тези територии се предвиждат мерки по възстановяване и 

рекултивация. 

2.5.23. Територии с особена териториално-устройствена защита 

Това са територии, определени съгласно чл. 10, ал. (2) от ЗУТ. 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници 

Със Заповед № РД-1017/28.12.2001 г. на министъра на ОСВ е обявена  СОЗ 

на находище на минерална вода “Баните” - област Смолян, община Баните, 

с.Баните. По данни на БДИБР – Пловдив към 2017г. са учредени следните СОЗ …. 

(освен СОЗ на находище на минерална вода “Баните” в община Баните няма 

учредени други санитарно - охранителни зони (СОЗ). 

Необходимо е общинското ръководство да инициира стартиране на 

процедура по определяне на охранителни зони около водоизточниците съгласно 

Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване , проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди. 

Територии за природозащита 

Включват се в баланса на територията към проекта за ОУПО като площта им 

остава непроменена, а в графичната част на проекта за ОУПО се обозначават като 

територии за природозащита с граници съобразно представените от АК данни. 
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Предвижданията на ОУПО не променят функциите и предназначението по 

начин на трайно ползване според КВС на горските и земеделски имоти, попадащи в 

границите на защитените зони и територии. Съществуващите урбанизирани 

територии, попадащи в границите на защитените зони не променят границите си и 

запазват настоящето си функционално предназначение. Територията на община 

Баните включва части от две защитени зони, обявени по реда на ЗБР:  

Защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ по Директивата за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО. Включва части от 

землищата на  с. Баните, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. 

Гълъбово, с. Давидково, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Загражден, с. Кръстатица, 

с. Малка Арда, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка и с. Стърница. 

BG0002073 „Добростан” по Директивата за пазване на дивите птици 2009/147/ЕИО. 

Включва землищата на с. Босилково, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Две тополи, с. 

Загражден, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Стърница и части от землищата на с. 

Давидково и с. Дебеляново. 

Зони с повишена природно-ландшафтна и екологична стойност 

Обособяват се в землищата на населените места в които са налични обекти 

с повишена природно-ландшафтна и екологична стойност. Обозначават се в 

графичната част на ОУПО като повишена природно-ландшафтна и екологична 

стойност, чрез нанасяне на границите им. Земите в границите им запазват НТП. 

Територии за защита и опазване на културно-историческите ценности 

в съответствие с цитираните нормативни и стратегически  документи, 

отнасящи се до културното  наследство, общият устройствен план на общината 

предлага условия за стимулиране опазване, валоризиране и капитализация на 

културно-историческото наследство на територията.  

Насоките  заложени в прогнозите на ОУПО в сферата на Културното 

наследство  са: 

• Идентифициране и териториална локализация на НКЦ 

• Определяне режими  за опазване на НКЦ 

• Маркиране на културни маршрути и коридори на културно-познавателен  

туризъм    
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• Създаване Специфични правила за управление на всяка устройствена  

зона. 

Основният проблем  на устройственото планиране е на база  идентифициране в  

следните  категории терени свързани с КЦ: 

• Терени с регистрирани ЕДИНИЧНИ НКЦ от НАЦИОНАЛНО ЗАНАЧЕНИЕ  

• Терени с регистрирани  ЕДИНИЧНИ НКЦ от  МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ и ЗА 

СВЕДЕНИЕ 

• Терени  с концентрация на НКЦ в извънселищни територии за 

продължаване на проучванията  

• Терени с единични НКЦ в извънселищни територии за продължаване на 

проучванията 

• Територии  с цялостно съхранена урбанистична среда, изразяваща най-

пълно ‚ДУХА НА МЯСТОТО“- /Културен ландшафт / 

• Територии  за формиране на ИСТОРИЧЕСКИ ЗОНИ, КУЛТУРНИ 

МАРШРУТИ  и КУЛТУРНИ  КОРИДОРИ . 

Терени с регистрирани  ЕДИНИЧНИ НКЦ от НАЦИОНАЛНО ЗАНАЧЕНИЕ, 

обозначени като  (Ткин1) 

От тази категория са конкретно идентифицираните ЕДИНСТВЕНО 8бр. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ; 

а/ с режим на ползване „А“ 

1.  Населено място с. Босилково  м. „ЧУКАРЯ“некропол и църква-

средновековие 

2. Населено място с. Босилково  м. „ЧУКАРЯ“-тракийско светилище-енеолит, 

бронзова епоха, късна желязна епоха,римска епоха; 

3.  Населено място с. Босилково  м. вр. „СВОБОДА“-светилище-желязна 

епоха; 

4.  Населено място  с. Вишнево м.“ВЕШКАТА“-светилище –късна желязна 

епоха; 
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5.  Населено място с.Давидково м.“ДРАКОВОТО“- -некропол –средновековие;  

6.  Населено място с.Давидково м.“ЧИЛЕЧЕТО“ –могили /неопределима  

7.  Населено място с.Кръстатица м. „ВРАПОВО“-светилище – желязна епоха 

б/  с режим на ползване ‚Б‘  

8.  населено място с. Вишнево м.“ХОРИЩЕТО“ - селище-късна античност 

Терени с регистрирани ЕДИНИЧНИ НКЦ от МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ и ЗА 

СВЕДЕНИЕ, обозначеникато (Ткин2) 

9. Параклис„УспениеПресвета Богородица“-с.Баните с категория“местно 

значение“; 

10.  Църква „Св. Пророк Илия“ с. Давидково – категория „местно значение“   

11.  Кемерен мост“ с. Малка Арда - категория „местно значение“ 

12.  Мюсюлмански култов комплекс /джамия с меджит/ с. Гълъбово- „за 

сведение“ 

13. „Павловската воденица“  с. Оряховец - категория“за сведение “ 

14.  Къща на Гълъб Латев – с. Гълъбово- категория –„за сведение“; 

Индустриална археология  

15. Рударска шахта  с. Давидково- категория „за сведение“ 

16. Средновековен  некропол в двора на Чолаков – с. Давидково, с категория 

„за сведение“  /включен е като  Приложение 1/ в Задание  за изработване на 

ОУП   

За подход от към обект „Павловската  воденица“  се предлага формиране на 

защитена зона, включваща калдъръмената уличка  от главната транспортна улица 

в с. Оряховец до реката  с прилежащ ансамбъл от  няколко запазени  каменни 

къщи. 

Терени  с КОНЦЕНТРАЦИЯ на НКЦ в ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ–без 

категоризация / за продължаване на проучванията/, обозначени като(Ткин3) 
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Обектите, които формират терени с подобна характеристика  са включени на 

основание данните от проучвания на РИМ Смолян на територията на община 

Баните  категоризирани в следните  групи: 

Светилища /праистория/ 

1. Светилище в м.“Хамбар“- землище с. Загражден /*извън списъка на РИМ 

Смолян/; 

2. Тракийско Светилище“Карабурун“- землище с. Дрянка /* извън списъка на РИМ 

Смолян /; 

3. Тракийско светилище „Чуката на Гидика“ – землище с. Гълъбовo; 

4. Тракийско светилище „Светикиле“/Св. Петка/ землище с. Сливка; 

Крепости : 

5. Тракийска крепост-„Вешката“  /Чуката / - землище с. Треве*; 

6. Тракийска крепост и светилище „Врапово“ – землище с. Малка Арда; 

Некрополи  /тракийски,антични и средновековни/: 

7.  Mогилен некропол-Гьоргелика  землище  с.Давидково ; 

8.  Mогилен некропол-„Могилата“ - землище с. Давидково; 

9.  Средновековен некропол м.“Драковското землище с. Давидково*; 

10. Средновековен некропол м. „Пейолова воденица“ землище с. Давидково; 

11. Средновековен некропол м.“Герговица“- землище с. Давидково; 

12. Mогилен некропол в м „Купата“–землище с. Загражден; 

13. Късноантичен некропол „Исенгаровска бърчина“- землище с,. Загражден; 

14. Средновековен некропол в м „‚Каурско гробе“ - землище с,. Загражден; 

15. Средновековен некропол в м „‚ „Планинско“  - землище с. Загражден; 

16. Средновековен некропол в м „Преследината“ - землище с,. Загражден; 

17. Средновековен некропол в м.“Ангилова колиба‘ с. Крушево; 
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18. Средновековен некропол в м.“Гроба“ с. Крушево; 

19. Средновековен некропол в м.“Станево“, с. Оряховец; 

20. Средновековен некропол в м.“Каурско гробе“ с. Сливка; 

21. Средновековен некропол с църква в м.“Равна поляна“ с. Стърница; 

22. Средновековен некропол с църква в м.“Руснакица“ с Стърница; 

23. Средновековен некропол в м.“Преслопа“ с. Стърницa; 

24. Средновековен некропол в м.Гробковете“ с.Вълчан дол    ; 

25. Средновековен некропол с църква в м.“Черквата“, с. Вълчан дол  ; 

26 .Средновековен некропол в м.“Гроба“ с.Глогино; 

27. Средновековен некропол в м“Агупката“с.Глогино ; 

28. Средновековен некропол в м.“Друма“ с. Гълъбово; 

29. Късно Средновековен некропол  в м.“Двойната боруна“с. Вълчан дол  ; 

30. Mогилен некропол в м „Кушево дере“-землище с. Босилково; 

31. Некропол с църква в м.“„Чукара“-землище с. Босилково; 

32. Средновековен некропол в м“Превала“- землище с. Баните ; 

Селищни могили  ; 

33. Антично селище в м.“Селището“- землище с.Гълъбово; 

34. Антично селище в м.“Лъга“–землище с. Треве; 

35. Антично селище в м „Елата“–землище с. Давидково 

36. Антично селище в м. „ Копаното имане“–землище с. Давидково 

37. Антично селище в м. „ Даскалото“ - землище с. Давидково 

38. Праисторическо  селище в м.“Ятълък“–землище с Дебеляново 

39. Праисторическо  селище в м.“Къшлата“-землище с Долна Дрянка  

40. Антично селище в м. „Хайдушка чука“-землище с. Стърница -  
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41. Антично селище в м.„Ташла борун“-землище с. Стърница - 

42. Антично селище в м.„ Гаджев  гроб“  - землище с. Стърница 

43. Антично селище в м.„ Светълна“ –землище с. Загражден 

44. Антично селище в м.„ Братаница“–землище с. Загражден 

45. Антично селище в м.„Петков гроб“–землище с. Загражден 

46. Антично селище в м.„Палавровото“–землище с.Крушево 

47. Праисторическо селище м.“Дългите блата“- с. Оряховец 

Концентрация на  регистрирани обекти в АКБ  и обекти за проучване   в 

землищата на  селищата в Общината  :  

• с. БАНИТЕ – 4 обекта: Църква „Успение на Св. Богородица“, войнишки 

паметник, „Римска баня“, № 32- по списъка за  проучване.  

• с. БОСИЛКОВО – 5 обекта – „некропол“ и светилище „Чукаря‘, светилище на 

• вр.„Свобода“,  № № 1, 2, 3 /от списъка на АКБ/ №№ 30,31  по списъка за  

проучване, 

• с. ВИШНЕВО - 1 обект –„Хорището“ 

• с. ВЪЛЧАН ДОЛ - 3  обекта:  № № 24, 25, 29 по списъка за  проучване 

• с. ГЛОГИНО - 2 обекта : № № 26, 27 по списъка за  проучване 

• с. ГЪЛЪБОВО - 5 обекта : култов комплекс,  къща , № №  3, 28, 33, 

• с. ДАВИДКОВО - 14 обекта: некропол “Драковото l“, могила“Чилечето“, 

некропол (двор на Чолаков) “Рударска“ шахта“, войнишки паметник, Църква, 

№,№ 7, 8,  9,10,11,35, 36, 37, по списъка за  проучване. 

• с. ДЕБЕЛЯНОВО - 1 обект: № 38 по списъка за  проучване. 

• с. ДОЛНА ДРЯНКА - 1 обект: №39 по списъка за  проучване. 

• с. ЗАГРАЖДЕН - 10 обекта: Църква, №№ 1, 12, 13, 14, 15, 16, 43, 44, 45, по 

списъка за  проучване. 

• с. КРУШЕВО – 3 обекта : №№  17, 18, 46 по списъка за  проучване. 
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• с. КРЪСТАТИЦА- 1 обект-  светилище“Враповото“ 

• с. МАЛКА  АРДА – 1 обект- „Кеметрен“ мост 

• с. ОРЯХОВЕЦ - 4 обекта : „Павловската  воденица“, Бунар с чешма, Църква,  

№19, по списъка за  проучване.   

• с. РИБЕН ДОЛ- 1 обект: - Църква 

• с. СЛИВКА- 2 обекта : № 20и № 4 по списъка за  проучване. 

• с. СТЪРНИЦА - 6 обекта : № № 21, 22, 23, 40, 41, 42 по списъка за  

проучване. 

• с. ТРЕВЕ- 2 обекта : №№ 5, 34 по списъка за  проучван. 

Територии  със  съхранена урбанистична среда ,изразяваща най-пълно‚ ДУХА 

НА МЯСТОТО“,  обозначени като (Ткин4) 

Тази категория обхваща цялостната урбанизирана и изградена територия на 

почти всички селища /села и махали/ в Общината,  независимо от актуалната им 

демографска  характеристика : с. Планинско с махалите Хамбар, Стамболовци, 

Плавовица, Мурва ;  с.Рибен Дол, с. Две Тополи, с.Вълчан дол, с.  Малко Крушево, 

с.Сливка , махалите  Гаджевска и  Светикиле, с Дрянка и махала Долна Дрянка, с. 

Кръстатица, с  Стърница, мах. /с/ Крушево, с. Босилково, с. Глогино, с. Вълчан дол, 

махалите Кирково и Лесиче, с. /махала/ Дебеляново , с. Треве.  

Към тази категория се предлагат, след допълнително проучване /в Подробни 

устройствени планове/ – части - квартали от с. Баните /“ Пергелите“, „Поглед“/ части 

/квартали/  от с Давидково,  с. Гълъбово, с. Вишнево и с. Загражден.  

Специфични за Общината, маркирани като защитени от ЗКН са ансамблите, 

изградени през втората половина на миналия век: Балнеосанаториален комплекс- 

с.Баните и центровете  на селата Давидково и Загражден. 

Забележка: 

За всяка от гореописаните територии в правилата и нормативите за 

прилагане на  ОУПО се определят условия и изисквания към подробното 

устройствено планиране. 
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Територии  за формиране  на, ИСТОРИЧЕСКИ ЗОНИ , КУЛТУРНИ МАРШРУТИ ‚ 

КУЛТУРНИ  КОРИДОРИ . 

ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА от над общинско значение се формира от 

реперите на Римския главен път в източните Родопи - върховете 

„Карабурун“,“Костадин“ и „Враповото.“ Те са включени в туристически пътеки, 

като по този начин обвързват природните с културно-исторически дадености 

на територията. 

На общинско ниво в селищата исторически обекти са войнишките паметници.  

Паметни плочи на загиналите в отечествената война  са поставени в следните 

селища: 

1. Паметна плоча – с. Баните  

2. Паметна плоча – Давидково 

3. Мемориал на антифашистка борба- с. Баните  . 

КУЛТУРНИ  МАРШРУТИ  взаимосвързани с туристическите  маршрути включват: 

с. Баните, с. Давидково, с. Загражден  и на север към община Лъки  ; 

o терена към пътя от с. Давидково до връх „Свобода“,  с визуална и 

физическа връзка с  разположени в близост обекти на КН; 

o пътя от с. Давидково до с. Загражден и махалите  северно от с. 

Планинско; 

o Възможни направления, изискващи значителни проучвания са: 

o с. Загражден, с. Рибен дол  

o с. Вишнево, с. Гълъбово, с. Сливка с връх “Вешката“ и „Светикале“  

КУЛТУРНИ КОРИДОРИ в смисъла на Европейските документи се формират, както 

следва:  

o Зона с особено значение и потенциал е културният коридор по трасето от 

община Смолян по поречието на р. Малка Арда до с. Баните и на юг към 

община Ардино, Кърджали и Гърция; 

Забележка: 
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Границите на гореописаните територии в ОУПО имат информативен характер. 

Подробното устройствено планиране е фазата, която определя кадастралните 

параметри и заданията за последващи благоустройствени и инвестиционни  

реализации. 

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са 

определени според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. 

Терени с регистрирани  ЕДИНИЧНИ НКЦ от НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, 

обозначени като Т(кин1) включват следните обекти: 

а/ с режим на ползване „А“ 

o Населено място с. Босилково  м. „ЧУКАРЯ“- некропол и църква-

средновековие 

o Населено място с. Босилково м. „ЧУКАРЯ“- тракийско светилище - енеолит, 

бронзова епоха, късна желязна епоха, римска епоха; 

o Населено място с. Босилково  м. вр. „СВОБОДА“-светилище- желязна епоха; 

o Населено място  с. Вишнево м.“ВЕШКАТА“- светилище – късна желязна 

епоха; 

o Населено място с. Давидково м.“ДРАКОВОТО“- -некропол –средновековие;  

o Населено място с. Давидково м.“ЧИЛЕЧЕТО“ – могили /неопределима  

датировка/ 

o Населено място с .Кръстатица м. „ВРАПОВО“- светилище – желязна епоха 

б/ с режим на ползване „Б“  

o Населено място с Вишнево  м.“ХОРИЩЕТО“ селище –късна античност 

За територии Т(кин1) е задължително да се спазват СЪГЛАСНО чл. 146 ал.(3)от 

ЗКН  съответните режими на ползване,  според ч. 35 от Наредба №7 , Наредба 

17на МРРБ/ и всички нормативни  документи на МК ,отнасящи се до НКЦ. 
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Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, 

благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават 

целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми 

земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и 

дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с 

дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или 

засегнат археологическата субстанция в границите на обекта.  

Територии с регистрирани единични НКЦ от „МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ“ и „ЗА 

СВЕДЕНИЕ“, обозначени с Т(кн2) включват следните обекти : 

o Параклис „Успение Пресвета Богородица“- с. Баните с категория “местно 

значение“; 

o Църква „Св. Пророк Илия“ с. Давидково – категория „местно значение“   

o Кемерен мост“ с. Малка Арда - категория „местно значение“ 

o Мюсюлмански култов комплекс /джамия с меджит/ с. Гълъбово- „за сведение“ 

o „Пейоловата воденица“  с. Оряховец - категория“за сведение “ 

o Къща на Гълъб Латев – с. Гълъбово - категория –„за сведение“; 

o Рударска шахта  с. Давидково - категория „за сведение“ 

o Средновековен  некропол в двора на Чолаков – с. Давидково с категория „за 

сведение“  

o Паметна плоча на загиналите в отечествената война  – с. Баните  : 

o Паметна плоча на загиналите в отечествената война  – с. Давидково: 

o Мемориал на антифашистка борба - с. Баните. 

За тези територии е целесъобразно предварително проучване допълнено с 

актуализирани кадастрални данни, специализираните характеристики, режим и  

правила за  адаптация  съгласно ЗКН – параграф 4 т.19  от ДР на ЗКН. 
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При възникнала инвестиционна инициатива до  изпълнение на горните условия  

да се осигури от общинската администрация специално участие на РИМ  и 

съгласуване с НИНК.  

Терени с концентрация на НКЦ в извънселищни територии без 

категоризация/ за продължаване на проучванията/, обозначени като(Ткин3) 

Тази категория терени обхваща землищата на населените места, или части 

от тях, за които кадастралната карта не съдържа точна информация. Правилата за 

управление на устройствени и инвестиционни инициативи, включват 

предварително проучване за локализация и характеристика,  съгласно ЗКН или 

специализирано становище  на РИМ  за конкретния терен с указания  за ползване и 

устройство.  

Землища с отбелязани повече от 3 обекта – НКЦ са маркирани за цялостно 

предварително проучване. Това са землищата на селата Давидково, Загражден, 

Босилково, Гълъбово, Оряховец и Стърница. За останалите землища, 

локализирани проучвания трябва да предхождат инвестиционните инициативи. 

Забележка:  

Целесъобразно е тези проучвания и становища да са ангажимент на общинската 

администрация. 

Територии с цялостно съхранена урбанистична среда, изразяваща най-

пълно ‚ДУХА НА МЯСТОТО“- Културен ландшафт“, обозначени в схемата като 

Т(кин4). 

Тази категория обхваща цялостните урбанизирани територии: с. Планинско с 

махалите Хамбар, Стамболовци, Плавовица и Мурва, с. Рибен Дол, с. Две Тополи, 

с. Вълчан дол, с. Малко Крушево, с. Сливка, махалите Гаджевска и Светикиле, с 

Дрянка и махала Долна Дрянка, с. Кръстатица,  с.Стърница, махала /с/  Крушево, с. 

Босилково, с. Глогино, с. Вълчан дол, махали Кирково и Лесиче, с. /махала/ 

Дебеляново, с. Треве и квартали от с. Баните /“Пергелите“, „Поглед“/, части 

/квартали/  от с. Давидково, с. Гълъбово, с. Вишнево. 

Специфичните правила за управление на тези територии включват забрана 

за  сключено застрояване, изграждане и /или преустройство на съществуващи  

жилищни сгради с етажност по-висока от 2 ет. - 7.5м. кота корниз,  забрана  на 

двускатни покриви  и запазване характеристиката на уличната мрежа /напречен и 
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надлъжен профил/ Архитектурният образ /код/ на нови нежилищни сгради в 

границите на тези територии спазва ограниченията, валидни за жилищните сгради. 

Горните правила са валидни както при изработванена цялостни подробни 

устройствени планове, така и за частични ПУП  и /или визи за проучване и 

проектиране.   

Територии  за формиране на, ИСТОРИЧЕСКИ ЗОНИ, КУЛТУРНИ 

МАРШРУТИ и КУЛТУРНИ  КОРИДОРИ. 

За тези територии, които включват елементи и обекти на туристическата 

инфраструктура и специфичен ландшафт е  необходимо  разработване  на 

специални комплексни програми и проекти за устройство и управление, съобразени 

със схемите на ОУПО, отнасящи се до културно наследство, ландшфтно 

устройство, туризъм и отдих, заедно със съответните инфраструктурни системи. 

Взаимодействие от подобен характер със съседните общини и държави е условие 

за реализация на пълноценните културни коридори – по поречието на р.Малка Арда 

към градовете Смолян и Кърджали и към  Р. Гърция,  както и по направлението – 

общ. Лъки и общ. Пловдив. 

3.6. Алтернативи на проекта за ОУПО 

Към настоящия момент не са предлагани други изготвени проекти за ОУПО 

на община Баните, в т.ч. алтернативи за него/предвижданията му за устройство и 

развитие на територията на общината. Изготвянето на предварителния проект на 

ОУПО се извършва въз основа на изводите от оценка на въздействието на 

съществуващата урбанизация на територията на общината върху околната среда и 

човешкото здраве. Анализът на демографските процеси в община Баните показва, 

че тенденцията за намаление на населението на Община Баните е трайна. 

Общината е с ограничени икономически икономически възможности, механичен 

прираст на населението в периода на деиствие на проекта за ОУПО не се очаква и 

по тези причини не се налага разширение на населените места. 

Предвиденото увеличение с 5,24 ха на териториите за жилищни функции е за 

сметка на възможностите за развитието им в границите на населените места, чрез 

обособяването като жилищни терени на складови и производствени площи в 

границите на населените места, които поради настъпилите икономически и 

демографски промени са престанали да функционират като такива. 
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Поради ограничените икономически възможности на общината, липсата на 

значителни постъпления от дейността на големи промишлени предприятия и 

производствени мощности, ограничен интерес към нови инвестиции и наличните 

демографски прогнози не се предвижда увеличение на териториите за нови 

производствени мощности. 

Като зони с потенциал за развитие на промишлени дейности в настоящия 

етап на развитие на общината са бившите стопански дворове на агро-

промишлените комплекси, които работят със силно занижен капацитет или са с 

преустановена трудова дейност. Чрез прилагане на различни съвременни подходи 

за обновяване те биха могли да се превърнат в многофункционални зони 

интегриращи различни дейности според потребностите на населението и 

инвестиционния интерес, при съхраняване на селищната и природната среда. 

С преотреждането на териториите на съществуващите животновъдни ферми, 

кошари и егреци в смесени многофункционални устройствени зони разновидност 1 

(Смф1) се дава възможност на собствениците им да участват в различни програми 

чрез които да се осигурят по-добри условия за отглежданите животни, съхранение 

на фуражи и произведената продукция (млеко вълна) до изкупуването ѝ, а с 

допълващото застрояване по-добри битови условия за животновъдите и 

привличането на нови такива в този отрасъл на селското стопанство за който при 

липсата на достатъчно добри стимули от страна на държавата е сериозно 

застрашен от изчезване, а общината от обезлюдяване. 

Като нулева алтернатива се разглежда и оценя съществуващото състояние 

на околната среда и здравно-хигиенните аспекти на територията на общината и 

неговото развитие без прилагане на ОУПО (по опорен план – представен в 

Приложение към ДОСВ).  

Същата предполага хаотичност в пространственото разположение на 

териториите с жилищни, производствени и друг вид функции и елементите на 

техническата инфраструктура, субективизъм в инвестиционните процеси, поради 

възможността при действащ устройствен план това да се определя единствено от 

общинския съвет и общинската администрация. Липсата на регламент за 

изграждане на необходимата за селскостопанските производители материална 

база лишава голяма част от земеделските стопани, който са преобладаващата част 

от населението на общината от възможности за развитие, на основните в района 

селскостопански дейности, прилагане на добри практики и достъп на програмите за 
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подпомагане на селскостопанските производители от страна на Европейския съюз. 

Поддържането на нефункциониращите производствени площадки в сегашния им 

размер при ограничаване на възможността за разполагане на сгради и съоръжения 

за допълващи и спомагателни дейности или заделянето за тези дейности от 

площта на земеделските земи или горите също е неприемливо. 

По тези причини предложения вариант за проект на ОУПО с разположение на 

устройствените зони с жилищно предназначение и терените за рекреационен отдих 

изцяло в съществуващите граници на населените места и урбанизираните 

територии, извън населени места, при обособяването на нови смесени 

многофункционални устройствени зони за сметка на зоните с предимно 

производствени и складови функции, преустановили дейността си промишлени 

предприятия и обособяването като такива на съществуващите животновъдни 

ферми, кошари и егреци е по-доброто и по-щадящото околната среда, природните 

местоообитания и местообитанията на животинските видове, които са целеви за 

опазване в двете защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни“ по Директива 

92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, и 

BG0002073 „Добростан“ по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици, в 

границите на които попада част от община Баните. 

3.7. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Баните 

Чл. 1. Основна цел на ОУП на община Баните е да предложи условия и 

решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за 

развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в 

хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни 

и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за 

устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за 

пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в 

границите на област Смолян. 

Чл. 2. (1) Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на 

община Баните определят изискванията и ограниченията при устройственото 

планиране на нейната територия. 

(2) Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане на 

ОУПО са показателите за устройство и застрояване на отделните видове 

територии, устройствени зони и самостоятелни терени, както и ограниченията и 

изискванията при изработване на подробните устройствени планове за 
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устройствените зони и самостоятелните терени. 

Чл. 3. (1) Общият устройствен план обхваща територията на община Баните в 

административно-териториалните й граници. Графичната част на плана е 

изработена в мащаб 1:25 000 за територията на цялата община  

(2) Неразделна част от общия устройствен план на общината са: 

 1. правилата и нормативите за прилагането му; 

 2. придружаващите го схеми и обяснителни текстове. 

Чл.4. (1) В общия устройствен план са определени: 

Съществуващите и новите границите на урбанизираните територии на 

населените места и на селищните образувания;  

1. Комуникационно-транспортните елементи; 

2. Териториите с общо предназначение; 

3. Нарушените територии за възстановяване и рекултивация; 

4. Защитените територии, в т.ч.: 

 а.) защитени територии с особена териториално-устройствена защита; 

 б.) територии с режим на превантивна устройствена защита; 

 в.) територии за природозащита; 

 г.) територии за защита и опазване на културно-историческото 

наследство. 

5. Устройствените зони и териториите с устройствени режими; 

6. Терените със самостоятелен устройствен режим. 

 

(2) С общия устройствен план на община Баните се обособяват следните 

устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със самостоятелни 

устройствени режими: 

• Смесена централна зона (Ц) 

• Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм) 

• Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването 1 

(Жм1) 

• Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

• Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо1) 

• Смесена многофункционална устройствена зона (Смф) 

• Смесена многофункционална устройствена зона 1 (Смф1) 

• Предимно производствена зона (Пп) 

• Рекреационна зона за вилен отдих (Ов) 
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• Рекреационна зона за курортни дейности (Ок) 

• Зона за озеленяване 1 (Оз) 

• Зона за специални зелени площи (Оз1) 

• Зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи 

дейности (Атр) 

• Терени със самостоятелен устройствен режим (Т) 

• Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението 

• Горски територии със забрана за промяна на предназначението 

• Територии, заети от водни площи 

• Територии за транспорт и комуникации  

• Територии за техническа инфраструктура  

• Територии, заети от пясъци, мочурища и дерета 

• Терени за гробищни паркове 

• Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

• Терени за транспортна инфраструктура 

• Специални терени 

• Терени с обекти на културно-историческото наследство 

Чл.5. Границите на устройствените зони и самостоятелните терени се 

определят по имотни граници, квартали, трасета на съществуващи и 

новопроектирани улици и естествени ограничители (пътища, водни течения, 

теренни форми и др. под.). 

Чл.6. (1) За определяне на конкретното предназначение, устройство и 

застрояване на поземлените имоти в новоурбанизираните територии се 

изработват подробни устройствени планове. Същите следва да бъдат съобразени 

с изискванията на нормативната уредба за устройство на територии с 

неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация. 

(2) За определяне на общата структура и устройство на смесените 

многофункционални зони 1 и 2 (устройствена зона „Смф1“ и „Смф2“) се изработват 

подробни устройствени планове за цялата зона. 

(3) Проектите по ал.1 и ал.2 се изработват по възлагане на община Баните 

или от заинтересовани лица след разрешение от кмета на общината и обхващат 

цели устройствени зони или част от устройствена зона (части от съседни 

устройствени зони). За доказване на обхвата на проектите исканията за 

допускането им следва да се придружават от мотивирано предложение за 

изработване на ПУП, чието изработване предхожда възлагането на проекта за 
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подробен устройствен план. 

(4) За териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и 

инфраструктурен характер, както и тези с наличие на обекти на недвижимото 

културно наследство, към подробните устройствени планове задължително се 

изготвят специфични правила и нормативи, които се изработват и одобряват 

заедно с проекта за подробен устройствен план. 

(5) Терени с обекти на недвижимото културно наследство се устройват 

съобразно изискванията и определените от Националният институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН) режими за опазване на недвижимото културно 

наследство. За тях се разработват специализирани предварителни проучвания, 

свързани с опазване на недвижимото културно наследство. 

(6) Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в територия се 

проектират и изпълняват, съобразени с предписанията на ОУПО Баните и на 

базата на подробен устройствен план (парцеларен план) и инвестиционни проекти. 

Чл. 7. До изработване на подробен устройствен план в зоните за Смесени 

многофункционални зони 1 и 2 („Смф1“ и „Смф2“), земеделските земи запазват 

начина на фактическото си ползване. 

Чл. 8. (1) Общината може да придобива имоти – собственост на физически и 

юридически лица, за устройствени нужди, породени с ОУПО Баните при наличие на 

подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУПО Баните. 

(2) Придобиването на имоти става в съответствие с  чл. 205 от ЗУТ и чл.16 на 

ЗУТ. 

Чл. 9. Предвижданията на ОУПО Баните са задължителни при изготвянето на 

подробните устройствени планове, съгласно чл. 104, ал. (1) от ЗУТ. 

Чл. 10. Общият устройствен план на община Баните може да бъде изменен: 

(1) в случаите, предвидени в чл.134 (1) от ЗУТ 

(2) във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и 

на експозиционната им среда от рискови фактори – преки и косвени, свързани с 

ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в 

охранителните им зони или влияещи върху възприемането на културния и 

историческия ландшафти; 

(3) във връзка с отменяне по реда на ЗУТ и на ЗКН на проектни 

разработки по предходни устройствени планове и инвестиционни проекти, които 

предпоставят риск за опазването и експонирането на структурите на НКН, 

нарушават характеристиките на културния и исторически ландшафт, които 

нарушават спецификата на неговия локален и регионален ценностен контекст; 
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(4) във връзка с осигуряване на комуникация или съоръжение за достъп 

до НКЦ; 

(5) във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни 

проводи и мрежи; 

(6) във връзка с предвиждане на комплекс от устройствени мерки по 

разширяване на ценностния контекст и на свързаността на структурите на 

локалното КН с тези на регионалното за развитие на туристическата 

инфраструктура на територията на общината. 

(7) при поява на инвеститор от 1 клас. 

Чл. 11. Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на 

заповедта за одобряването на общия устройствен план подробни устройствени 

планове за територията на община Баните запазват действието си. 

Чл. 12. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУПО Баните не 

отменят действащите общи нормативни актове в областта на селищното 

устройство. 

Чл. 13. За неуредените с настоящите правила и нормативи въпроси, свързани с 

устройството и застрояването на територията на община Баните, се прилагат 

разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за защитените 

територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими 

нормативни актове. 
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4. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОУПО БАНИТЕ 

4.1. Планиране 

Планирането следва да се реализира на три равнища. 

Първото равнище е стратегическото. В него следва да се включат всички 

документи, имащи отношение към стратегическото планиране на перспективното 

развитие на община Баните. Това са: 

• Концепция за развитие към ОУП на община Баните; 

• Общият устройствен план на община Баните (ОУПО); 

• Общинският план за развитие 2014-2020г. на община Баните (ОПР). 

Тези документи следва да отчитат насоките, залегнали в стратегическите 

документи за развитие на област Смолян като: 

• Областната стратегия за развитие на област Смолян 2014-2020г.; 

• Регионалната схема за пространствено развитие на област Смолян – няма 

разработена за конкретния регион. 

Второто равнище е оперативното. То включва изготвянето на подробни 

устройствени планове (ПУП) за тези части от общинската територия, където ще се 

реализират инвестиционни проекти, съгласно предвижданията на стратегическите 

документи (ОПР и ОУПО). 

С ПУП се конкретизира устройството, характера и начина на застрояване, както 

и параметрите на застрояване на населените места, части от тях или техните 

землища, в които се предвижда съобразно ОУПО реализиране на инвестиционни 

инициативи (проекти). 

Третото равнище е „реализацията“. То включва изготвянето на система от 

програми, обособени в две групи: 

• структурни програми; 

• специализирани програми. 

4.2. Организация и ръководство 

За реализиране на заложените в плановете и програмите предвиждания за 

прилагане на ОУПО Баните е необходимо осигуряването на адекватни управленски 

структури в общинската администрация - съществуващи и новосъздадени, имащи 

преки ангажименти към осъществяване на плановия документ. 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни 

актове и наредби са документите, които уреждат обществените отношения, 

свързани с устройството на територията в Република България (чл.1, ал.2 от ЗУТ). 
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В същия закон са регламентирани правата и отговорностите на отделните звена на 

национално, регионално и местно ниво в този процес. Според него отговорностите 

са разпределени по следния начин: 

• Областният управител провежда държавната политика за устройство на 

територията в съответната област (ЗУТ, чл.4, ал.1). 

• В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и 

междуобщинско значение областният управител може да назначава областен 

експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за 

изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Съставът на областния 

експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект (ЗУТ, чл.4, 

ал.2). 

• Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената 

им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство 

на територията на съответната община (ЗУТ, чл.5, ал.1). 

• Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по 

устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната 

територия, координира и контролира дейността на звената за изпълнение на 

функциите на ЗУТ и издава административни актове съобразно правомощията, 

предоставени му по същия закон. Главният архитект на общината координира и 

контролира дейността на главните архитекти на райони (ЗУТ, чл.5, ал.3). 

• Кметът на общината назначава общински експертен съвет по устройство на 

територията (ЗУТ, чл.5, ал.4). Той организира поддържането на архив на 

одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените 

строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни 

устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за 

строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи (ЗУТ, чл.5, ал.5). 

• Министърът на регионалното развитие и благоустройството и областните 

управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в 

сила актове, издадени от тях, за обекти на територията на съответната община 

(ЗУТ, чл.5, ал. 7). 

• Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална 

политика, областните и общинските експертни съвети по устройство на територията 

извършват консултативна и експертна дейност (ЗУТ, чл.6, ал.1). В състава на 

експертните съвети могат да се включват и специалисти извън администрацията, 

към която са създадени (ЗУТ, чл.6, ал.2), както и представители на 
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специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, 

решение или разрешение се изисква по закон (ЗУТ, чл.6, ал.3). 

• Общинският експертен съвет взима решения за правилата и нормативите 

по устройство на територията в границите на общината. Той е органът, който 

приема проектите за Общи устройствени планове (ЗУТ, чл.127, ал.3) и подробни 

устройствени планове (ЗУТ, чл.128, ал.2). 

• Общинската техническа служба съхранява и предоставя информация за 

техническите и нормативни параметри на общинската територия на кмета на 

общината, главния архитект и службата по кадастъра. Това звено е пряко свързано 

с инвестиционния процес. Основните дейности, характерни за Общинската 

техническа служба са: издаване на скици на поземлени имоти и строителни линии 

за инвестиционни проекти, както и узаконяване и одобрение на строителни обекти. 

По своята същност тя не е компетентна по всички въпроси на устройствената 

дейност на различните равнища. Това налага необходимостта от организиране 

на самостоятелно звено, което да изследва, изпреварващо да планира и 

проектира и да подпомага дейността на Общинския експертен съвет в 

сферата на градоустройствените процеси. 

Съществено участие в управлението на ОУПО имат гражданското общество и 

неправителствените организации.  

Гражданските сдружения имат редица обществени и политически функции. От 

тях принос в управлението на ОУПО най-вече имат: 

• контролиране на дейността на администрацията;  

• защитаване на обществения интерес; 

• защитаване на правата на социални и дискриминирани групи, включително 

малцинства; 

• подпомагане на социалната интеграция; 

• иницииране на обществени промени, например законодателни; 

• влияние при обществените обсъждания на планове и програми; 

• допълваща функция към дейността на публичната администрация в 

различни области – устройство на територията, образование, култура, 

здравеопазване и социални дейности. 

В последните години се забелязва тенденция на сътрудничество между 

управляващите институции и гражданските сдружения и НПО. Държавата 

преодолява тоталния си негативизъм към НПО и започва да ги използва като 

коректив на политиката си и източник на опит и обучение, който допълва 
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съществуващата в същата сфера експертиза на правителството. Партньорствата 

се изграждат около усвояването на нематериалните ресурси на НПО (знания, опит, 

информация, мрежи и контакти). Макар правителството да твърди, че държи на 

партньорството с НПО, то най-сериозният принос, който очаква от тези организации 

е да предават правителствените послания на целевите групи чрез собствените си 

контакти и мрежи. НПО продължават да твърдят, че държавните институции 

приемат само формално ангажимента си за партньорство и не смятат НПО за 

важен участник в разработването на нормативна база или обществена политика. 

Затова преобладаващото усещане в НПО е на неудовлетвореност от досегашните 

партньорства с институциите на национално равнище. Отношението на държавните 

институции в повечето случаи е враждебно или покровителствено. 

Необходимо е да се отчете, че истинското демократизиране на местната власт 

е свързано с укрепване и усъвършенстване самостоятелността на местните органи 

на власт при активна обществена подкрепа. Развитието на местната демокрация е 

немислимо без участието на населението, живеещо на територията на община 

Баните. По настоящем обществеността не е ангажирана активно при формиране на 

общинската политика, което води до непълноценно използване на местен човешки 

потенциал. Увеличаване на участието на гражданите във формирането на 

общинска политика и вземане на решения по приоритетни за общината въпроси 

може да се постигне и чрез участието на НПО. Необходимо е общинското 

ръководство да се ангажира с този дълъг процес, който включва в себе си 

обществени дебати, дискусии и внимателно разглеждане на много аспекти на 

управлението и на неговите разходи, на икономиката и на качеството на живота.  

Условията за партниране са: 

• Трябва да има желание от страна на властта да води диалог с гражданите. 

• Гражданството трябва да има достъп до вярна, актуална и разбираема 

информация. 

• Гражданите трябва да са готови да предлагат решения. 

• Трябва да бъдат създадени правила и процедури за водене на диалога. 

• Трябва да се намери посредник между управляващия орган и ГО/ НПО, 

който да съумее да преведе информационните потоци от управляващите на 

разбираемия език на управляваните и обратното. 

4.3. Мотивация 
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След като се формира структурата на управлението на проекта следва да се 

реши въпросът с мотивацията на участниците в процеса, да се избере най- 

подходящият подход за стимулиране на актьорите да изпълнят задълженията си по 

проекта качествено и в срок. В този етап е необходимо прецизно да се отчете 

йерархичната зависимост между позицията на експерта в структурата на 

управление на проекта и възможностите за неговата мотивацията за изпълнение на 

поетите ангажименти. Механизмите за стимулиране ангажираността на участниците 

могат да се разгледат в четири групи: финансови, управленски, психологически и 

социални. Съществуват много теории за актуализация на личността и мотивацията. 

Към всички тях са отправени редица критики. За целите на устройственото 

планиране може да се приложат някои от акцентите в теорията за потребностите на 

А. Маслоу, а именно твърдението, че „потребностите на предходните по-ниски 

равнища е необходимо да бъдат задоволени, за да се появи мотивация за 

задоволяване на потребности от по-горно равнище”. 

Прилагането на различни мотивационни подходи гарантира изпълнението на 

планираните цели и задачи на управлението. 

4.4. Система за мониторинг / контрол 

Част от системата за управление е и мониторингът на процесите на реализация 

на ОУПО. Важни нейни изисквания са регулярните отчети на Кмета или на 

оторизиран от него заместник - кмет за реализацията на устройствените решения. 

Системата за мониторинг служи и за аргументиране на необходимостта от 

периодични актуализации на ОУПО. 

4.5. Източници на финансиране на програмите и проектите 

Механизмът за финансиране на програмите и проектите, чрез които ще се 

реализира ОУП на община Баните следва да бъде разглеждан от гледна точка на 

връзките на ОУПО с другите стратегически и планови документи, имащи отношение 

към развитието на общината – Регионалния план за развитие на Северозападния 

район, Стратегията за развитие на област Смолян и Общинския план за развитие 

на община Баните. Финансирането на някои от програмите и проектите, заложени в 

индикативните таблици съдържащи се в посочените планови и стратегически 

документи изисква наличието на съответните устройствени предпоставки и 

условия, заложени в ОУПО Баните. 

Финансирането на програмите и проектите, чрез които ще се реализира ОУПО 

Баните може да се осъществява по няколко направления (финансови източника): 
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• чрез общинския бюджет; 

• чрез националните оперативни програми, финансирани от структурните 

фондове на Европейския съюз; 

• по линия на публично - частното партньорство. 

По линия на общинския бюджет основно ще се финансират програми и проекти, 

които са основно с прединвестиционен характер, както и с организационно-

управленски и планов характер. Финансирането на проекти с прединвестиционен 

характер (вкл. и процедури по отчуждаване) също се предвижда да се осъществява 

от бюджета на общината. С бюджетни средства на община Баните ще се 

съфинансират и проекти с инвестиционен характер, които ще кандидатстват за 

финансиране от оперативните програми и други структурни фондове на ЕС. 

Финансирането на програмите и включените в тях проекти с инвестиционен 

характер,  имащи отношение към ОУПО Баните, ще се реализира основно по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОП “Околна среда” 2014-

2020; ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ОП “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, ОП “Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020, ОП “Добро управление” 2014-2020 и др. Важно 

предварително условие за такова финансиране е тези програми и проекти да бъдат 

включени в Индикативните таблици на Регионалния план на Северозападния район 

за планиране, Областната стратегия на област Смолян (което вече се изисква при 

тяхната актуализация) и в Общинския план за развитие на община Баните. Друго 

необходимо предварително изискване за подобно финансиране е наличието на 

актуален Общ устройствен план, с който да се създават устройствени условия и 

предпоставки за реализацията на програмите и проектите, които кандидатстват за 

финансиране.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За да се превърне ОУПО в реално работеща система за управление на 

урбанизационните процеси в общината, е необходимо разработването на Програма 

за неговата реализация. Тази програма следва да структурира и илюстрира 

заложените в ОУПО урбанистични намеси в отделните територии в ясна и логична 

схема за практическа реализация на идеите. 

Програмата за реализация на ОУПО следва да се диференцира на отделни 

структурни програми, съответстващи на различните функционални направления - 

обитаване, труд, отдих и туризъм, обществено обслужване, техническа 

инфраструктура и други специфични тематични направления, характерни за 

разглежданата територия (по преценка на разработващия колектив). Всяка от тези 

структурни програми би следвало да е съставена от набор от специализирани 

програми за реализация. Например – Структурна програма „Обитаване” може да 

включва следната съвкупност от специализирани програми: „Саниране на жилищни 

сгради”, „Реконструкция на амортизирания жилищен фонд в териториите, населени 

с малцинствени групи”, „Изграждане на социални жилища” и др. Конкретният набор 

и формулировка на структурните и специализираните програми зависи от 

спецификата и проблемите на разглежданата територия, но при всички случаи се 

запазва йерархичната връзка от общото към частното: програма за 

реализация – структурна програма – специализирана програма. 

Реализацията на всяка отделна специализирана програма спомага за 

реализацията на цялостната структурна програма, а тя от своя страна има своя 

принос за реализацията на общия устройствен план на общината. 

Програмата за реализация на ОУПО е предназначена да координира 

действията на всички структури, имащи отношение към развитието и 

устройството на разглежданата територия. На първо място това са Общинският 

съвет, Кметът и общинската администрация, които провеждат политиката в 

устройственото планиране на общинско ниво. Освен тях, в процеса на управление 

на урбанизационните процеси в общината се включват и други структури на 

местното самоуправление и местната администрация, гражданите и 

неправителствените организации, бизнесът и частният сектор. 

При разработването на Програма за реализация на ОУПО следва да се 

осигурят условия за прилагането на интегриран подход за устойчиво социално-

икономическо и пространствено развитие на разглежданата територия. 
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В структурно отношение Програмата за реализация на ОУП на община 

Баните следва да включва: 

• набор от конкретни мероприятия, заложени за изпълнение в рамките на 

съответната програма за реализация на ОУПО (препоръчително е тези 

мероприятия да са диференцирани по сектори, функционални системи и 

проблемни направления); 

• отношение на всяко едно от мероприятията към оперативните цели на 

Областната стратегия за развитие на област Смолян, Общинския план за развитие 

на община Баните, както и на други стратегии и програми, свързани с 

устройственото развитие на територията; 

• отговорните институции (по възможност и конкретните териториални 

структурни звена в тях), които имат ангажимент към изпълнението на съответното 

мероприятие; 

• сроковете за реализация на мероприятието; 

• необходимите финансови ресурси и основните източници за тяхното 

осигуряване; 

• очаквани ефекти от реализацията на мероприятието. 

Подобна програма за реализация следва да бъде изготвяна за всеки 

следващ мандат от управлението на местната власт. По този начин органите на 

местното самоуправление и местната администрация се ангажират да изпълнят 

набор от конкретни цели и задачи, заложени в ОУПО. Контролът върху прилагането 

на Програмата за реализация на ОУПО следва да се осъществява посредством 

представянето на ежегодни доклади за изпълнението на плана пред съответните 

оторизирани органи и гражданското общество. 

Основна роля в този процес има Кмета на общината. Това е заложено и в 

нормативната уредба на страната. Съгласно чл.127, ал. (9) от ЗУТ „Кметът на 

общината представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за 

изпълнението на Общия устройствен план на общината и прави предложения 

за изменение на плана, ако такова се налага.” 

Наличието на Програма за реализация на ОУПО гарантира успешното 

прилагане на плана през целия жизнен цикъл на прогнозния му хоризонт на 

действие. 
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6. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Община Баните 

МЗ – Регионална здравна инспекция Смолян 

МЗХ – Изпълнителна агенция по горите 

МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

МЕ 

МВР 

Агенция за социално подпомагане 

Геозащита Плевен 

РИОСВ - Смолян 

ОПУ - Смолян 

НИНКН 

НАИМ-БАН 

ВИК – Смолян 

АПИ – Областно пътно управление Смолян 

ЧЕЗ – Разпределение България АД 

Електроенергиен системен оператор 

НСИ 

ТСБ 

Планово задание и опорен план за изработване на ОУПО Баните 

Общински план за развитие на община Баните 

Областна стратегия за развитие на област Смолян 

Стратегия за развитие на туризма в община Баните 

ОУП туристическа ски зона „Миджур“ 

Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 

и устройствени зони; 

Закон за регионалното развитие; 

Закон за опазване на околната среда; 

Закон за защитените територии; 

Закон за културното наследство; 

Закон за биологичното разнообразие; 

Закон за водите; 

Закон за горите; 
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Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; 

Закон за опазване на земеделските земи; 

Закон за туризма; 

Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

Закон за пътищата; 

други нормативни (законови и подзаконови) документи 

Европейска конвенция за ландшафта 

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

други 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И 

ЗАСТРОЯВАНЕ КЪМ ОУПО 

 

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БАНИТЕ -ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРOЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ 

Устройствени 

зони и терени със 

самостоятелен 

устройствен 

режим 

макс. 

плът-

ност 

на 

застр. 

в % 

макс. 

Кинт 

 

мин. 

озеле-

нена 

площ 

 

макс. 

кота 

корниз 

в м 

 

Предназначение, 

основни и 

допълващи 

функции, 

ограничения 

 

Индекс 

 

Смесена централна 

зона 

60 2 30 26 Територии с 

многофункционално 

предназначение предимно 

в централната градска част 

на с. Баните  – за 

обществено обслужващи 

дейности, обитаване и 

други допълващи функции. 

Не се допускат обекти за 

дейности с вредни 

отделяния и влияния. 

Задължително се 

изпълняват всички 

изисквания за изграждане 

на средата с оглед 

ползването й от хора с 

увреждания. Във всеки 

УПИ задължително се 

осигуряват необходимите 

места за 

паркиране/гариране в 

зависимост от 

функционалното 

предназначение на 

сградите. Мин. 25 % от 

озеленената площ е с 

високи дървесни 

насаждения. Терените за 

социална инфраструктура, 

попадащи в устр. зона Ц, 

Ц 
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се устройват със 

самостоятелен 

устройствен режим като 

устройствените показатели 

за тях са указани в 

описанието на устр. зона 

Оо. 

Жилищна зона с 

малка височина на 

застрояването 1 

50 1,5 40 10 Преобладаващо жилищно 

застрояване с височини до 

10 м. Мин. 50 % от 

озеленената площ е с 

висока дървесна 

растителност. В 

партерните етажи се 

допуска изграждането на 

търговски и други 

обслужващи обекти, 

гаражи, работилници с 

функции, съвместими с 

обитаването. Отделни 

поземлени имоти могат да 

се отредят с ПУП за 

нежилищни функции в 

съответствие с чл.17, ал.(1, 

2) от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ.  

Жм 

Жилищна зона с 

малка височина на 

застрояването 2 

(разновидност 1) 

60 1,2 40 7,5 Преобладаващо жилищно 

застрояване  с повишен 

туристически интерес. с 

височини до 7,5 м.  

Допуска се при наклон на 

терена повече от 10% - 

една от фасадите да е с 

височина до 10м. Мин. 50 

% от озеленената площ е с 

висока дървесна 

растителност. В 

партерните етажи се 

допуска изграждането на 

търговски и други 

обслужващи обекти, 

гаражи, работилници с 

Жм1 
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функции, съвместими с 

обитаването. Отделни 

поземлени имоти могат да 

се отредят с ПУП за  

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, атракции, 

информационно 

обслужване и други видове 

дейности от третичния и 

четвъртичния сектор. в 

съответствие с чл.17, ал.(1, 

2) от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

Зона за 

обществено-

обслужващи 

дейности 1 

70 3,5 20 10 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 видове 

дейности от третичния и 

четвъртичния сектор. 

Терените за училища, 

детски заведения, болници 

и заведения за социални 

Оо 
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грижи попадат в 

устройствена зона Оо, но 

се устройват със 

самостоятелни 

устройствени режими на 

базата на ПУП и са със 

следните максимално 

допустими параметри на 

застрояване: 

• за училище - 

плътност на 

застрояване (П) до 

40 %; коефициент 

на интензивност (К 

инт.) до 1,2; 

минимална 

озеленена площ 20 

%; 

• за детско 

заведение - 

плътност на 

застрояване (П) до 

30 %; коефициент 

на интензивност (К 

инт.) до 0,6; 

минимална 

озеленена площ 40 

%; 

• за болница - 

плътност на 

застрояване (П) до 

40 %; коефициент 

на интензивност 

(Кинт.) до 1,2; 

минимална 

озеленена площ 30 

%; 

• за заведение за 

социални грижи – 

плътност на 

застрояване (П) до 

30%; коефициент 
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на интензивност 

(Кинт.)  до 1,2; 

минимална 

озеленена площ 40 

%. 

Не се допуска промяна на 

предназначението на 

терени на съществуващи 

учебни, детски и здравни 

заведения, освен за 

нуждите на социалното, 

здравното, 

образователното и 

културното обслужване. 

Зона за 

обществено-

обслужващи 

дейности 2 

(разновидност 1) 

60 3 20 10 Терени, предназначени 

предимно за осигуряване 

на обекти за обществено 

обслужващи дейности - 

отдих, забавления, 

информационно 

обслужване и други видове 

дейности от третичния и 

четвъртичния сектор.  

Оо1 

Смесена 

многофункционална 

зона 1 

60 1,2 20 8,5 Територии с 

многофункционално 

предназначение - 

безвредни промишлени 

производства, логистични 

дейности, обществено 

обслужване, търговия, 

спорт и атракции и други 

допълващи функции, без 

да се допускат обекти за 

дейности с вредни 

отделяния и влияния. 

Смф 

Смесена 

многофункционална 

зона 2 

(разновидност 1) 

 

50 1,0 30 8,5 Територии с 

многофункционално 

предназначение със 

занижени параметри на 

застрояване – предимно 

животновъдни комплекси и 

ферми, съпътстващите ги 

Смф1 
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допълващи функции и 

аграрен туризъм. 

Предимно 

производствена 

зона 

 

80 2,5 20 10 Основното предназначение 

- за производствено-

складови дейности и 

допълващите ги 

административни, 

търговски, обслужващи и 

транспортно-

комуникационни сгради и 

съоръжения.  Допуска се 

при наклон на терена 

повече от 10% - една от 

фасадите да е с височина 

до 12м. Не се допускат 

производства с вредни 

отделяния. Устройва се по 

чл. 25 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

Ограничението за 

височина на застрояването 

не важи за 

производствените сгради, 

чиято технология изисква 

по-голяма височина. 

Пп 

Рекреационна зона 

за вилен отдих 

40 0,8 50 7 Кота било 10 м. Мин. 50 % 

от озеленената площ е с 

висока дървесна 

растителност. Устройва се 

по чл. 29 от Наредба 7 за 

ПНУОВТУЗ. 

Ов 

Рекреационна зона 

за курортни 

дейности 

40 1,2 40 10 Територии извън границите 

на съществуващите 

урбанизирани територии и 

предназначени за курортни 

дейности. Допуска се 

изграждане на курортни 

обекти за настаняване и 

подслон, жилищни сгради 

за постоянно обитаване, 

сгради за обществено 

обслужващи дейности, 

Ок 
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спортни и рекреационни 

обекти и съоръжения, 

курортни паркове и други 

открити зелени площи за 

широко обществено 

ползване, обекти на 

транспорта и 

комуникациите, както и 

обекти и съоръжения за 

стопанско и 

инфраструктурно 

обслужване. Мин. 1/3 от 

озеленената площ е с 

висока дървесна 

растителност. 

  

Зона за 

озеленяване 1 

2 0,04 80  

 

 Територии за локално 

озеленяване, паркове и 

градини в границите на 

населените места и 

селищните образувания.  

Показателите не се 

прилагат за съоръжения на 

техническата 

инфраструктура. Устройват 

се по чл. 32 от Наредба 7 

за ПНУОВТУЗ. 

Оз 

Зона за специални 

зелени площи 

2 0,04 80  

 

 Зелени площи със 

специфичен режим-

зоопаркове, ботанически 

градини, мемориални, 

етнографски, балнеоложки 

обекти и др. Параметрите 

на застрояване за всеки 

конкретен обект се 

определят с ПУП, при 

спазване на посочената 

минимална озелененост. 

Показателите не се 

прилагат за съоръжения на 

техническата 

инфраструктура. 

Оз1 
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Зона за 

озеленяване, спорт, 

атракции и 

допълващи ги 

обслужващи 

дейности. 

20 0,4 50 7 Допуска се застрояване 

само за спорт и атракции и 

конкретно допълващите ги 

обслужващи дейности. Две 

трети от озеленената площ 

е с висока дървесна 

растителност. Площта на 

откритите спортни 

съоръжения влиза в 

площта на усвояване. 

Атр 

Терени със 

самостоятелен 

устройствен режим 

    Терени със специфични 

особености и изисквания. 

Конкретните устройствени 

параметри се определят с 

ПУП. За терените за 

опазване на НКЦ важат 

правила и нормативи за 

устройство на териториите 

с НКЦ: 

• терени за гробищни 

паркове 

• терени за 

инженерно-

техническа 

инфраструктура 

• терени за 

транспортна 

инфраструктура 

• специални терени 

• терени с обекти на 

НКЦ 

Т 

Територии за 

екологично 

земеделие 

    Територии за екологично 

земеделие с прилагане на 

високотехнологични и 

екологични методи за 

земеделско земеделие. 

Предназначена за био 

земеделие и отглеждане 

на трайни насаждения, 

зеленчукопроизводство, 

билки, етерично-

маслодайни културни и др. 
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Устройват се в 

съответствие с Наредба 19 

за СЗЗБПП на 

Министерство на 

земеделието и храните и 

Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройството на 

базата на подробен 

устройствен план.  

Земеделски 

територии със 

забрана промяна на 

предназначението 

    Не се допуска промяна на 

предназначението на 

земеделските земи, освен 

за изграждане на 

животновъдни ферми и 

комплекси и обекти на 

техническата 

инфраструктура и 

прокарването на нови 

пътища или корекции на 

съществуващи пътища. 

 


