
 

 

 

 

 

 

d e n k
 T +3

 

Социа

септем

 
 

съ

 

 

s t a t t  Bulga
59 2 470 75 0

ален дизай

мври 2014 г

Докл

соц

ъстоя

(П

О

aria Ltd 
08  M +359

йн 

г. 

лад з

циал

яние

Прил

ценк

въ

 бул. "Арсен
9 888 29 57 6

за съ

но-и

е, про

ожен

ката 

ъзде

налски" № 11
67  E office

ъщес

иконо

оект 

ние 

 за со

ейств

15, ет. 5, ап. 7
@denkstatt.b

ствув

омич

 Кру

№ 1 

оциа

вие) 

7, 1421 Софи
g  W www

ващо

ческо

мовг

 към 

ално 

ия, България 
w.denkstatt.bg

ото 

о 

град 

 

 

 

 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

 

Съдържание 

1 Въведение ................................................................................ 1 

1.1 Информация за проект Крумовград и регулаторна рамка .......... 1 

2 Зона на въздействие на проекта ............................................. 2 

3 Базова методология .............................................................. 10 

3.1 Информационни източници........................................................ 10 

3.1.1 Източници на вторична информация ....................................................... 10 

3.1.2 Източници на първична информация ...................................................... 10 

3.2 Методология на консултациите за съществуващото състояние 10 

3.3 Методология на социално-икономическото проучване ............ 11 

3.4 Ограничения ............................................................................... 12 

3.4.1 Източници на вторична информация ....................................................... 12 

3.4.2 Източници на първична информация ...................................................... 12 

3.5 Структура на доклада ................................................................. 13 

4 Управление ............................................................................ 15 

4.1 Формална структура ................................................................... 15 

4.2 Неформални структури ............................................................... 17 

4.3 Политически контекст ................................................................ 18 

5 Демография ........................................................................... 19 

5.1 Национален контекст.................................................................. 19 

5.2 Характеристики на населението ................................................ 21 

5.2.1 Демография ......................................................................................... 21 

5.2.2 Възраст ............................................................................................... 23 

5.2.3 Пол ..................................................................................................... 25 

5.2.4 Състав на домакинствата ....................................................................... 26 

5.2.5 Разпределение на населението по градове/села ...................................... 27 

5.2.6 Прираст на населението и миграция ....................................................... 28 

5.2.7 Етническа принадлежност, религия и език .............................................. 30 

5.2.8 Социално сплотеност ............................................................................ 32 

5.2.9 Уязвими групи ...................................................................................... 34 

6 Инфраструктура ..................................................................... 42 

6.1 Национален контекст.................................................................. 42 

6.2 Местен контекст .......................................................................... 43 

6.2.1 Жилищна осигуреност ........................................................................... 43 

6.2.2 Транспортна инфраструктура ................................................................. 44 

6.2.3 Енергийна инфраструктура .................................................................... 47 

6.2.4 Комуникационна инфраструктура ........................................................... 49 

6.2.5 Водоснабдяване ................................................................................... 50 

6.2.6 Канализация и защита от наводнения ..................................................... 51 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

 

6.3 Битови отпадъци ......................................................................... 52 

6.4 Служби спешна помощ ............................................................... 52 

6.5 Развлекателна и възстановителна инфраструктура .................. 53 

7 Природни ресурси и земеползване ....................................... 54 

7.1 Национален контекст.................................................................. 54 

7.2 Предназначение на земята ......................................................... 54 

7.3 Преглед на земеползването на местно ниво ............................. 55 

7.4 Собственост върху земята .......................................................... 56 

7.5 Преглед на природните ресурси ................................................ 57 

7.5.1 Води ................................................................................................... 57 

7.5.2 Почви .................................................................................................. 58 

7.5.3 Гори и биоразнообразие ........................................................................ 58 

7.6 Поминък и природните ресурси ................................................. 61 

8 Образование .......................................................................... 69 

8.1 Национален контекст.................................................................. 69 

8.1.1 Национална образователна система ........................................................ 69 

8.1.2 Образователна структура на населението в страната ................................ 70 

8.2 Образователна инфраструктура на общинско и местно ниво ... 72 

8.2.1 Формално образование ......................................................................... 72 

8.2.2 Професионално обучение ...................................................................... 73 

8.3 Степен на образование на местно ниво ..................................... 74 

8.3.1 Формални степени на образование ......................................................... 74 

8.3.2 Квалификация и умения ........................................................................ 77 

9 Икономически контекст и поминък ....................................... 81 

9.1 Национален икономически контекст ......................................... 81 

9.2 Местен икономически контекст .................................................. 83 

9.2.1 Промишленост ...................................................................................... 86 

9.2.2 Селско стопанство ................................................................................ 87 

9.2.3 Туризъм............................................................................................... 91 

9.2.4 Сектор на услугите ............................................................................... 93 

9.3 Доходи и разходи ....................................................................... 94 

10 Здравеопазване ................................................................... 104 

10.1 Национален контекст ............................................................. 104 

10.2 Местна здравна инфраструктура ........................................... 105 

10.3 Здравен профил на населението ........................................... 106 

11 Културно наследство ........................................................... 110 

11.1 Национален контекст ............................................................. 110 

11.2 Местно материално културно наследство ............................. 111 

11.3 Обобщение на разкопките в Ада тепе ................................... 115 

11.4 Местно нематериално културно наследство ......................... 115 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

 

12 Заключения ......................................................................... 117 

13 Източници ............................................................................ 119 

 

Приложения 

Приложение 1: Социално-икономическо проучване 

Приложение 2: Пространствен ГИС Анализ 

Приложение 3: Чувствителни места, идентифицирани по време на консултациите 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

 

Списък на съкращенията 

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ДПМ „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕС Европейски съюз 

ЗВ Зона на въздействие 

ИИ Изисквания за изпълнение 

лв Български лева 

МФК Международна финансова корпорация 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса  

НСИ Национален статистически институт 

ОВВ Оценка на визуалното въздействие 

ОВОСС Оценка на въздействието върху околната и социална среда 

ОДБХ Областна дирекция за безопасност на храните  

ОПР Общински план за развитие 

ОС Оценка за съвместимост 

ОСВ Оценка на социалното въздействие 

СИПД Социално-икономическо проучване на домакинството 

ХИВ Човешки имунодефицитен вирус 

PISA Програма за международно оценяване на учениците 

WAI Wardell Armstrong International 

  

  

  



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

1 

 

1 Въведение 

Този документ представя социалната и икономическа основа за проекта за добив и 

преработка на златосъдържащи руди в Крумовград, като включва изводи от 

направените прегледи, анализи и оценки на данни от първични и вторични източници 

на информация. Документът съдържа описания на социалната и икономическа 

обстановка по отношение на различни аспекти, свързани с проекта, които ще бъдат 

включени в Оценката за социално въздействие (ОСВ) и ще се съдържат в Приложение 1 

на ОСВ.   

1.1 Информация за проект Крумовград и регулаторна рамка 

Дънди Прешъс Металс Крумовград (ДПМ Крумовград, Дружеството) е българско 

дружество,  с основен предмет на дейност  проучване, разработване, добив и 

преработка на златосъдържащи руди.  

През 2000г. ДПМ Крумовград, с (предишно наименование „Болкан Минерал енд 

Майнинг“ ЕАД – БММ ЕАД) получава разрешително за търсене и проучване на площ от 

130км2. Първоначалните планове за участък Ада тепе включват технология за цианидно 

излужване на златосъдържащи руди и конвенционално хвостохранилище за 

производствения отпадък на площ от 200 хектара. През 2005 г. е изготвен и внесен 

доклад за ОВОС в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Значителни 

опасения относно предложената за използване технология са изразени от различните 

заинтересовани страни и поради това Дружеството оттегля доклада за ОВОС.  

През 2007 г. България става член на Европейския Съюз и се изгражда мрежата от 

защитени зони Натура 2000, включваща всички страни членки на ЕС. Паралелно с това 

се създава и нормативната уредба за прилагане на процедурата по Оценка за 

съвместимост (ОС), която да се прилага за всички инвестиционни предложения, планове 

ипрограми, които потенциално биха могли да засегнат зоните от Натура 2000. 

Проектната площ за добив и преработка на златосъдържащи руди попада в границите на 

защитена зона „Родопи - Източни“1,  част от мрежата Натура 2000, а също и в 

непосредствена близост до защитена зона “Крумовица“2,  и поради това е направена 

преценка, че процедурата по ОС е задължителна. 

С оглед на местоположението на проектната площ са направени съществени промени в 

инвестиционното предложение и е разработен алтернативен проект за преработка на 

рудата. През 2010 г. е започната процедура по ОВОС, в рамките на която е изготвен 

Доклад за ОВОС за новото инвестиционно предложение, който е оценен положителнов 

                                              

1 (BG 0001032) По Директива 92/43/EEО за хабитатите 
2 (BG00002043) По Директива 79/409/EEC за птиците 
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МОСВ. В резултат на това, Министъра на околната среда и водите издава положително 

Решение 18-8.11/2011г., което влиза в сила през месец Март 2013 г3. 

През 2014 г. ДПМ, канадската фирма собственик на ДПМ Крумовград ЕАД,  договаря 

допълнителни финансови средства като във финансовия си пакет,с консорциум от 

банки, за които Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) функционира 

като агент по въпросите, свързани с опазване на околната среда. Съгласно 

Екологичната и социална политика на ЕБВР и съответните Изисквания за изпълнение 

(ИИ), проект от такъв тип и мащаб изисква изготвянето на пълен доклад за Оценка на 

въздействието върху околната и социална среда (ОВОСС).   

След независимия преглед на извършената процедура и изготвеният през 2010 г. 

доклад по ОВОС, ЕБВР е изискала извършването на допълнителни екологични и 

социални проучвания и разработването на документи, които да попълнят липсваща 

информация, изисквана от Изискванията за изпълнение (ИИ) и международните добри 

практики.  

Докладът за оценка на социалното въздействие (ОСВ) е изготвен, за да съпровожда 

одобрения доклад за ОВОС от 2010 г. 

В допълнение към ИИ на ЕБВР, някои от банките в консорциума се придържат и към 

Екваторните принципи, и поради това проектът е съобразен и със Стандартите за 

изпълнение на МФК (2012 г.). Пакетът от допълнителни екологични и социални 

документи, както и доклада за ОВОС заедно представляват Оценката на въздействието 

върху околната и социална среда (ОВОСС) на проекта. Тази съставна ОВОСС е 

обобщена в Нетехническо резюме.  

2 Зона на въздействие на проекта 

Според Екологичната и социална политика на ЕБВР (ИК1), Зоната на въздействие (ЗВ) 

на проекта се договаря индивидуално между ЕБВР и Клиента за всеки конкретен проект. 

В ИК1 е посочено, че ЗВ може да включва няколко или всички от следните елементи: 

(i) Активите и инсталациите – пряка собственост или под прякото управление на 

клиента, които се отнасят до свързаните с проекта дейности, за които се иска да бъдат 

финансирани (като например производствени сгради, машини и съоръжения, 

електропреносни коридори, тръбопроводи за нефт и газ, изкуствени канали, 

пристанища, подходни пътища и строителни лагери). 

                                              

3 План за действие за опазване на околната среда и разрешаване на социални въпроси, януари 
2014 г, (denkstatt България) 
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(ii) Спомагателни/помощни дейности, активи и инсталации, собственост или под 

контрола на страни, с които е сключен договор, с който им се възлагат оперативни 

дейности в предприятието на клиента или за осъществяване на проекта (като например 

външни изпълнители). 

(iii) Свързани инсталации или стопански дейности, които не се финансират от ЕБВР като 

част от проекта и могат да имат отделна правосубектност, но чиито перспективи и 

съществуване зависят изключително и само от проекта и чиито стоки и услуги са от 

жизнена важност за успешното функциониране на проекта. 

(iv) Инсталации, оперативни дейности и услуги – собственост на или управлявани от 

клиента, които са част от гаранционния пакет, предоставен на ЕБВР като обезпечение. 

(v) Райони и общности, които потенциално могат да бъдат засегнати от: кумулативни 

въздействия от по-нататъшното планирано развитие на проекта или други източници на 

подобни въздействия в географската област, други съществуващи проекти или условия, 

както и други свързани с проекта събития, за които могат да съществуват реалистични 

очаквания да се превърнат във факт към момента на провеждане на предпроектните 

проучвания. 

(vi) Райони и общности, потенциално засегнати от въздействия, произтичащи от 

непланирани, но предвидими събития, причинени от проекта, които могат да се случат 

на по-късен етап или в различен географски район. Зоната на въздействие не включва 

потенциални въздействия, които биха могли да се осъществят без проекта или 

независимо от проекта. 

Политиката на ЕБВР в областта на минното дело (Раздел 4.3) определя допълнителни 

по-конкретни критерии за определяне на ЗВ за минни проекти, както следва: 

При минните проекти Зоната на въздействие може да включва райони и общности, 

потенциално засегнати от кумулативни въздействия в резултат от по-нататъшно 

планирано развитие на проекта или други източници на подобни въздействия в 

географския район и други дейности свързани с проекта. По-специално, това може да се 

отнася до електропроводи, пътища за достъп, кариери, съоръжения за преработка и 

други активи, които са включени в гаранционния пакет на инвестицията… 

…Имайки предвид, че е възможно към определената зона на влияние да не са 

приложими всички изисквания за качество, потенциалните екологични и социални 

въздействия и проблеми трябва да бъдат оценени по такъв начин, че потенциалните 

въздействия от проекта да бъдат разяснени, а неблагоприятните въздействия да могат 

да се избегнат, минимизират или към тях да бъде подходено по друг начин. 

С цел преодоляване на затрудненията при определяне на ЗВ за всеки конкретен случай, 

Политиката на ЕБВР в областта на минното дело (Раздел 4.3) препоръчва решението да 
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се основава на задълбочена оценка на изходното състояние на екологичните и 

социално-икономическите приемници, както следва: 

Поради големите площи, които могат да бъдат засегнати от минните проекти и 

потенциалните значителни въздействия върху околната среда, здравето, безопасността 

и обществото, които могат да възникнат, особено внимание трябва да се обърне на 

оценката на базовите екологични и социално-икономически условия в Зоната на 

въздействие на предложения проект. Тази оценка представлява отправна точка за 

оценка на потенциалните въздействия, рискове, възможности и необходимите мерки за 

тяхното смекчаване във всички етапи на жизнения цикъл на проекта, от първоначалното 

проучване и предпроектните проучвания до дейностите след закриване и поддръжка.  

Като отправна точка за определяне на ЗВ, имайки предвид съществуващите екологични 

и социално-икономически анализи е определен следния географски обхват и 

ограничения по отношение на ЗВ, изложен в таблица 2-1 и илюстриран от Фигура 2-1. 

Таблица 2-1. Зона на въздействие на проект Крумовград, определена от 

съществуващите проучвания 

Наименование на 
проучването 

Раздел/Стр. Определяне на ЗВ 

Доклад за 
съществуващото 

социално-икономическо 
състояние на зоната на 

въздействие преди 
проект Крумовград 

(2005), разработен от 
Витоша рисърч (2004); 

стр. 3-6 Непосредствена зона на проекта - 
населени места на разстояние до 1 000 м 

от предложения проект (интервюта и 
анкети), както и по-широк регион (за 

анализ на вторичните данни) - включващ 
община Крумовград. 

Доклад за нагласите на 
местното население, 

разработен от Витоша 
рисърч (2005 на стария 

проект) 
 

стр. 3 Град Крумовргад и 5 населени места 
(села и махали) в непосредствена 

близост до проекта - Полковник 
Желязково, Едрино, Дъждовник, 

Къклица, Сърнак и Звънарка.  

Доклад за ОВОС за 
проект Крумовград на 

английски език (2010) 

 
стр. 137 до 

стр.265 

Зоната на въздействие в в ДОВОС е 
определена и варира в зависимост от 

различните компоненти на околната 
среда като това предимно е 

производствената площадка. При 
компонент биоразнообразие се 

разглеждат засегнатите зони от Натура. 
При въздействието върху населението - 

като шум или въздействия върху 
здравето, са разгледани 9 населени 

места в непосредствена близост до 
площадката на проекта, включително 

един от кварталите на гр. Крумовград.  

Оценка на нетното 

въздействие на проект 
Крумовград, разработена 

от denkstatt (2014) 

Методология 

Раздели 5-6 

Различен обхват в зависимост от 

приемника - от глобален (по отношение 
на емисиите на парникови газове) до 

общински (социални въздействия) и 
силно локализиран (шум, замърсяване на 

въздуха и др.). 

Доклад за Визуална 

оценка на въздействието 

Раздел 2.2.2 5-километрова зона около бъдещият 

минен обект, включително  Крумовград и 
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Въз основа тези данни е установена основната зона на въздействие (наричана оттук 

нататък за краткост ЗВ) за съществуващото социално-икономическо състояние, която 

включва: 

• Проектната зона и разположението на съоръженията ; 

• Селата и съответните им махали в непосредствена близост до съоръженията на 

проекта, които са определени в етапа на уточняване на обхвата и разгледани в 

проучването на домакинствата - Овчари, Звънарка, Дъждовник, Едрино, Малко 

Каменяне, Къклица, Скалак, Рогач и Гулия  

• Град Крумовград и квартал Изгрев. 

В различни части от този документ се използва думата „махала“, която в конктекста си 

означава - малко населено място без самостоятелен административен наместник, която 

е част от по-голяма административна единица наречена „село“, чието наименование се 

използва за административни цели.Таблица 2-2 описва махалите, а също и селото, в 

което попадат административно и се намират на разстояние до 2000 метра от проекта. 

Изследването на домакинствата включва тези махали, които са част от основното село. 

Някои не са включени, поради факта, че се намират на повече от 3000 метра от зоната 

на вероятно влияние проекта.  

Таблица 2-2: Описание на махалите, които попадат под териториалната юрисдикция 

(административно) на основното село  

Град/село Махала 

Крумовград Изгрев (квартал на гр. Крумовград) 

Едрино  

Овчари 

Тайник 

Битово 

Сойка 

Върхушка 

Конско 

Чобанка 1  

Чобанка 2 

Синап 

като приложение към 

ОВОСС (2014) 

кв. Изгрев, селата Дъждовник, Едрино, 

Гулия, Голямо Каменяне, Полковник 
Желязково, Рогач, Скалак, Вранско и 

Звънарка и съответните им махали, както 

и пътища и места за почивка в рамките 

на 5-километровата зона. . 

Социално-икономическо 

проучване на 
домакинствата - СИПД 

(2014) 

Описание на 
методологията 

Крумовгрда и кв.Изгрев, Овчари, 

Звънарка, Дъждовник, Едрино, Малко 
Каменяне, Къклица, Скалак, Рогач и 

Гулия 
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Звънарка 

Звънарка 

Лозино 1 

Лозино 2 

Лозино 3 

Дъждовник 
Дъждовник 

Къпел 

Малко Каменяне Ладово 

Каклиста 
Щърбина 

Кременик 

Скалак 

Победа 

Белагуш 

Скалак 

Копривник 

Къклица Кокошар 

Гулия 
Белоок 

Пазач 

Рогач Кедиклер 

 

Фигура 2-1. Показва разположението на селата и махалите в основната зона на 

въздействие по отношение на ИП. Фигура 2-2 и Фигура 2-3 показват площадката на 

проекта в рамките на територията на община Крумовград и област Кърджали. 

Трябва да се отбележи, че ЗВ може да бъде допълнително разширена или изменена, на 

базата на нова/актуализирана информация или индикации, че строителството, 

експлоатацията или затварянето на проекта ще засегне директно общности, които преди 

това не са били включени в ЗВ. 
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Фигура 2-1: Основна зона на въздействие  
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Фигура 2-2: Карта на община Крумовград 
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Фигура 2-3: Местоположение на площадката на проекта в рамките на област Кърджали  
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3 Базова методология 

3.1 Информационни източници 

3.1.1 Източници на вторична информация 

Там където са налични данни от НСИ за отделните териториални подразделения, в 

доклада е представена и анализирана информацията на национално, областно и 

общинско ниво. В допълнение към представената отраслова и/или актуална 

информация, анализът е допълнен с информация от изходни раздели на официални 

стратегически документи, от които са използвани данни за качествени наблюдения и 

заключения за текущите тенденции и причинни механизми. Където е възможно, 

обобщенията на количествените данни са подкрепени с тълкувания от официални 

документи. В няколко случая, за целта на доклада са използвани също и неофициални 

източници, като например медиен доклад и документи, издадени от признати 

организации като национални НПО. 

Анализът на местните вторични данни се основава най-вече на общински стратегически 

документи - проект на Общински план за развитие (ОПР) за периода 2014 - 2020 г. Тази 

информация е допълнена от собствени доклади на ДПМ Крумовград, особено по 

отношение на археологията (обобщена информация за археологически проучвния на 

Ада тепе), възможностите за настаняване на хора в жилищни сгради и хотели в района 

(обобщени в Проучване на възможностите за наем на жилища) и професионалните 

умения (обобщени в Проучване на уменията на жителите). Използвани и по-ранни 

проучвания и доклади на ДПМ от периода 2004 - 2014 г., включително доклади за 

общественото мнение, социално-икономически проучвания и др., но до ограничена 

степен, тъй като данните, съдържащи се в тези документи, вече не са актуални или имат 

по-малка тежест от официалните  източници на вторична информация, като НСИ и ОПР 

на община Крумовград. ОПР на община Крумовград и проучванията на ДПМ Крумовград 

са цитирани във всеки един случай, когато в доклада са представени количествени 

данни или качествени изводи, свързани с тях. 

3.1.2 Източници на първична информация 

Информацията на местно ниво - на ниво ЗВ, а също и за отделните селища е извадена от 

основни източници, които включват информация от консултации за определяне на 

съществуващото състояние (виж Консултации за определяне на съществуващото 

състояние по-долу), проведени през юли 2014 г. и Социално-икономическо проучване 

на домакинствата (наричано оттук нататък СИПД), също проведено през юли 2014 г.  

3.2 Методология на консултациите за съществуващото състояние 

Консултациите за съществуващото състояние са извършени от АМЕС, с цел събиране на 

информация за етапа на определяне на обхвата и за съществуващото състояние, както и 
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за проверка на предположенията на място. Определянето на обхвата се случва между 

2ри и 5ти юни 2014 и екипът се състои от двама консултанти, преводач, и служител на 

ДПМ Крумовград, отговарящ за връзки с обществеността. 

Преди теренната работа за взаимодействие със заинтересованите страни е разработен 

план, в който са определени голяма част от заинтересованите страни и най-подходящия 

начин за взаимодействие с тях. 

Теренните работи са проведени между 8 и 15 юли. Екипът включва консултант и 

преводач (български/турски). Екипът работи в продължение на осем дни (АМЕС, 2014). 

Проведени са индивидуални интервюта и тематични групови срещи за взаимодействие 

със заинтересованите страни. При интервютата и срещите е използван метода на полу-

структурирано интервю. Обсъдените тематични области и въпроси се основават на 

ключови въздействия, свързани с подобни минни проекти в областта (АМЕС, 2014). 

По време на срещите е използван преводач. Бележките от интервютата са взети предвид 

във възможно най-голяма степен и най-важните точки са извлечени и анализирани във 

връзка с други консултации, с цел изчистване и дефиниране на общите моменти (АМЕС, 

2014). 

Освен това са направени наблюдения върху физическата среда, в която живеят хората. 

Например, обърнато е внимание върху земята, инфраструктурата и дейностите, с които 

населението изкарва своята прехрана. Тези констатации, в своята цялост формират 

основата на проучването на съществуващото състояние, анализа на въздействията и 

идентифицирането на потенциални мерки за намаляване на въздействията (АМЕС, 

2014). 

3.3 Методология на социално-икономическото проучване 

Проучването на домакинствата е проведено през юли 2014 г. и обхваща Крумовград и 

селата Едрино, Дъждовник, Овчари, Звънарка, Малко Каменяне, Къклица, Скалак, Гулия 

и Рогач. Социално-икономическото проучване на домакинствата (ДПМ СИПД, 2014) е 

направено въз основа на представителна извадка от 396 домакинства (1 154 души). при 

90% доверителен интервал. 

Отчитайки, че местните общности на практика представляват отделни съвкупности от 

малки махали и села, при изчисляването на размера на извадката е използван общия 

брой "реално" население на всички махали и села взети заедно. Изчислени са 

пропорционалните съотношения в окончателния размер на извадката, за да се определи 

броя на домакинствата, които да бъдат интервюирани във всяка махала.  

Създаден е въпросник, който обхваща различни социо-икономически теми с цел 

събиране на информация, за да се характеризира социо-икономическите аспекти на ЗВ. 

Въпросите са така съзадени, че да покриват всички възможни видове домакинства, 
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които се приемат за типични в България и региона. Приложение 1 съдържа пълен 

вариант на въпросника.  

Отговорите от СИПД са сверени и систематизирани с помощта на учени от Софийския 

университет, а за настоящото проучване са предоставени в обобщена и раздробена 

форма. Тази информация се съдържа в Приложение 1.  

3.4 Ограничения 

3.4.1 Източници на вторична информация 

При анализа на данните и изготвянето на този доклад за съществуващото състояние 

бяха срещнати следните ограничения: 

• Предишните изследвания за проекта са предимно фокусирани върху 

въздействията и общественото мнение за проект Крумовград, като съдържат 

сравнително кратки анализи на съществуващото състояние, с изключение на 

Доклада по ОВОС. Освен това данните от проучванията на ДПМ не винаги са 

актуални (някои от проучванията са от първите години след 2000 г.) Този 

недостатък е отстранен чрез набиране на изходна информация основно от 

последни социално-икономически проучвания и включване на външни 

източници, особено данни от НСИ (виж ограничение на данните от НСИ) и 

актуална информация от проекта на Общински план за развитие (ОПР) за 

периода 2014 - 2020 г.; 

• Публичните данни от НСИ са налични предимно на национално ниво и на ниво 

Кърджалийска област, съществуват много малко подходящи статистически данни 

на общинско ниво; 

• Няма изчерпателни национални статистически данни за преобладаващите 

икономически отрасли и дейности в общината и областта, както и за броя лица 

наети в икономическите подотрасли. Освен това, ОПР съдържа много малко 

информация за икономическите дейности в общината и в предприятията. 

3.4.2 Източници на първична информация 

Както СИПД, така и консултациите със заинтересованите страни имат своите 

ограничения, главно анекдотичния характер и присъщите пристрастия на отговорите на 

интервюираните, както и ограниченията поставени от формулировката на въпросите и 

отговорите в анкетата. Там където отговорите на интервюираните могат да бъдат 

директно съотнесени към съответните отговори от анкетата, това е направено с цел 

обективност.  

Също така много от махалите, както е посочено в изходната информация и потвърдено 

от проучването за определяне на обхвата и други извършени проучвания, са до голяма 

степен обезлюдени. Въпреки че консултациите за определяне на съществуващото 

състояние и СИПД са направени през летните месеци юни и юли, когато голяма част от 

домакинствата в махалите по традиция се връщат от Турция, за да прекарат лятната си 
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почивка в България, беше установено, че много малко домакинства действително са се 

върнали в настоящата година или в последните няколко години. При проучването е 

направен опит да се обхванат възможно най-много потенциално засегнати 

заинтересовани страни, чрез посещения от врата на врата и опити за свързване с 

жителите чрез кмета, но поради отсъствието на жители в домакинствата, не са 

интервюирани всички предвидени домакинства. Целта е да се достигнат 418 

домакинства, но в последствие само 396 са взели участие. 

Други съображения по отношение на пълнотата и обективността на първичните данни: 

• Консултациите със заинтересованите страни са сравнително ново явление в 

България и в качеството си на заинтересована страна населението в някои 

малки махали като цяло не е склонно да говори при такива обстоятелства. 

Затруднение представляват и провежданите в миналото негативни кампании 

срещу минния проект. Консултантът по ОСВ констатира, че е имало лица, които 

са ходели от врата на врата в домакинствата (главно в Крумовград), за да 

агитират населението срещу проекта. Установено е, че тези кампании са 

предизвикали голямо подозрение и нежелание за обсъждане с външни страни. 

Тези резерви са преодолени от консултанта чрез предоставяне на подробно 

описание на целта на консултациите и подчертаване на независимия характер 

на ОСВ и изискванията на организациите поръчители, като например ЕБВР. В 

случаите, когато страните не искат да участват, това тяхно желание е уважено; 

• Някои концепции и дискусионни теми биха могли да бъдат изкривени в процеса 

на превода, като по този начин могат да повлияят върху валидността на 

отговорите дадени от заинтересованите страни на консултанта по ОСВ. За да се 

предотврати такова изкривяване, са включени проверки за гарантиране на 

надеждността на превода и процеса на консултации. 

3.5 Структура на доклада 

Структурата на Доклада за съществуващото състояние следва основното съдържание и 

реда на аспектите, описани в Раздел 3.1. Представянето на всеки социално-

икономически аспект започва с кратък преглед на информацията на национално ниво, 

последван от излагане на основните констатации от източниците на вторична 

информация, СИПД и интервютата със заинтересованите страни, подредени в отделни 

подраздели за всяка тема. В раздела за демографията, подразделите следват основните 

демографски особености на населението, като включват също и установените основни 

уязвими групи. Разделът за инфраструктурата разглежда основите типове технически 

инфраструктурни активи, като например тези, свързани с жилища, транспорт и 

енергетика. В раздела за ползване на земята и природните ресурси се посочва статута 

на земята, режимите и действителните начини на ползване на земята и природните 

ресурси в ЗВ. Разделите, за образование и здравеопазване, представят отделни 

описания на функцията и състоянието на съответната система за предоставяне на 

услуги, както и здравния и образователен статус на местното население. Раздел 
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Икономика е фокусиран върху основните отрасли на икономическите дейности - 

промишленост, туризъм селско стопанско и услуги. Разделът за културното наследство 

представя местните археологически находки и нематериални културни ценности, като 

например традиции. Докладът завършва с кратки обобщаващи раздели, които очертават 

основните заключения за всеки от анализираните аспекти.  Докладът има следната 

структура: Управление (Раздел 4); Демография (Раздел 5); Инфраструктура (Раздел 6); 

Природни ресурси и земеползване (Раздел 7); Образование (Раздел 8); Икономически 

контекст и поминък (Раздел 9); Здравеопазване (Раздел 10); Културно наследство 

(Раздел 11); и заключения (Раздел 12). 

   … 
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4 Управление 

4.1 Формална структура 

Национален контекст 

Политическата система на управление в България е парламентарна демокрация и 

държавната система е разделена на три независими власти - законодателна, 

изпълнителна и съдебна власт. 

Законодателната власт е представена от Народното събрание, което се състои от 240 

депутати, избирани чрез парламентарни избори, за срок от четири години и 

представляващи 28-те области - в една от които, област Кърджали, се намира община 

Крумовград и площадката на проекта. Народното събрание има правомощия да приема 

законодателството, то избира министър-председателя и правителството, одобрява 

националния бюджет, ратифицира международни договори и др. 

Конституцията предвижда възможност за свикване на Велико народно събрание, което 

има специални правомощия, като например приемането на нова Конституция, изменения 

на някои членове от Конституцията, които са свързани с основните граждански права и 

териториални промени. Великото Народно събрание се състои от 400 депутати. 

Изпълнителната власт на национално ниво се представлява от Президент и Министерски 

съвет (правителство). 

Президентът се избира в преки избори за срок от пет години и е държавен глава и 

върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Освен предимно церемониалните и 

представителни функции, президентът има право на вето върху законите. В такива 

случаи проектозаконът се връща в Народното събрание за повторно разглеждане, но 

народните представители могат да го приемат отново с квалифицирано мнозинство.  

Министерският съвет е основният изпълнителен орган и се избира от Народното 

събрание. Той е отговорен за управлението на бюджета, държавната администрация и 

поддържането на реда и спазването на законите. Министерският съвет се 

председателства от министър-председателя и се състои от министри, които ръководят 

различни министерства в правителството. 

Министерският съвет назначава 28 областни управители, които са отговорни за 

изпълнението на националните политики на местно ниво - т.е. за управлението на 

държавната собственост. Областните управители контролират също и решенията на 

общинските съвети и кметове в своите области и имат правомощия да налагат вето на 

техните решения или изпращат сигнали до Административния съд. 
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Всяка област се състои от общини, които представляват основната форма на 

административно деление. Общините се управляват от кмет (избран от населението за 

четири-годишен мандат) и от общински съвет (местен парламент). В България има 264 

общини, като всяка община се състои от един или повече градове и села. Всеки град 

или село в общината също има кмет, избран от гражданите за срок от четири години. 

Общинският съвет одобрява годишния бюджет, приема стратегии и планове за развитие, 

и упражнява контрол върху общинската администрация. 

Съдебната власт е конституционно независима от изпълнителната власт. Висшият 

съдебен съвет е най-висшият орган, който отговаря за управлението на съдебната 

система и гарантирането на нейната независимост. Той назначава съдии, прокурори и 

други категории служители и управлява съдебната система, без да засяга 

независимостта на съответните органи. 

Районните съдилища са основните съдилища, които разглеждат делата като първа 

инстанция. Решенията им подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд. 

Окръжните съдилища разглеждат като първа инстанция точно определена категория 

дела, характеризиращи се с по-висок материален интерес или значимост на 

обществените отношения, до които се отнасят. Като втора (апеллативна) инстанция 

окръжните съдилища действат при разглеждане на решения, постановени от районите 

съдилища. 

На 28-те административни съдилища са подведомствени всички дела по искания за: 

издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове; 

обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административно-

процесуалния кодекс; защита срещу неоснователни действия и бездействия на 

администрацията; защита срещу незаконно принудително изпълнение; обезщетения за 

вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи 

и длъжностни лица; обезщетения за вреди от принудително изпълнение; обявяване на 

нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните 

съдилища; установяване неистинността на административни актове по 

Административно-процесуалния кодекс.  (European e-Justice Portal, 2014) 

Местен контекст 

ЗВ се намира в област Кърджали и община Крумовград. Област Кърджали е една от 28-

те административни области. Тя включва седем общини - Кърджали (областният 

център), Ардино, Черноочене, Джебел, Момчилград, Кирково и Крумовград. Общият 

брой на населението в областта е 152 808 жители по данни от преброяването през 2011 

г. (НСИ, 2011). Областната администрация е приела няколко стратегически документа 

на областно ниво, които са приложими също и за община Крумовград - най-важните от 

тях се отнасят за общото икономическо развитие, предоставяне на социални услуги, 

както и социалната интеграция на ромското малцинство и на други уязвими групи 

(Област Кърджали, 2014)  
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Община Крумовград включва административния център град Крумовград и 79 села. 

Общинският съвет е съставен от 29 членове, разпределени в осем постоянни комисии: 

по Бюджет и финанси; Териториална; по Развитие и околна среда; по Правни въпроси и 

регионалната политика; по Общински активи и инвестиционна политика; по 

Образованието, културата, спорта, младежта и туризма; по Здравеопазване и социална 

политика; по Земеделието и горите, и по Етика. В общинската администрация работят 

около 140 души, като целта е повишаване на нейната ефективност и цялостен 

капацитет. 

Няколко правителствени институции имат местни клонове на областно и общинско ниво. 

В област Кърджали: 

• Регионална здравна инспекция (подчинена на Министерството на 

здравеопазването); 

• Регионална инспекция по околната среда и водите (подчинена на 

Министерството на околната среда и водите, със седалище в Хасково, покриваща 

областите Хасково и Кърджали); 

• Националната агенция за приходите - регионален офис; 

• Национален осигурителен институт - регионален офис; 

• Областна дирекция на полицията (подчинена на Министерството на вътрешните 

работи); 

• Регионален инспекторат по образование (подчинен на Министерството на 

образованието и науката). 

В община Крумовград: 

• Бюро по труда (на подчинение на Министерството на труда и социалната 

политика); 

• Общинска служба по Земеделие (подчинена на Министерството на земеделието и 

храните); 

• Национален осигурителен институт - общински офис; 

• Полицейска управление (подчинена на Министерството на вътрешните работи); 

На областно ниво, в гр. Кърджали има два вида съдилища: Окръжен съд и 

Административен съд. В Крумовград има Районен съд. 

4.2 Неформални структури 

Неформалните структури на самоуправление не са типични за България. Съществуват 

няколко подобни структури, най-вече в ромското малцинство. Неформалната ромска 

институция "мешере" представлява хибрид между орган за извънсъдебно уреждане на 

спорове и съвет на старейшините, и обикновено урежда дребни спорове между ромите. 

Подобни съвети съществуват както на местно, така и на национално ниво, но обхващат 
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само някои от ромските малцинства (Дарик, 2011). Не е известно дали в община 

Крумовград функционира подобно мешере. 

4.3 Политически контекст 

Политиката в област Кърджали е доминирана от Движението за права и свободи (ДПС) - 

партия, която на всички местни парламентарни избори в последните години обикновено 

постига решителни победи. Въпреки че не е строго етническа партия, ДПС е национално 

призната като политически защитник на правата на етническите и религиозните 

малцинства, включително на турските и мюсюлманските ромски малцинства, на което се 

основава и нейната подкрепа в етнически и религиозно смесените райони на България, 

като област Кърджали и община Крумовград. На последните три парламентарни избори 

ДПС е спечелила пет- от шестте избрани депутата за Областта (ЦИК, 2014). На 

общинско ниво ДПС спечели всички кметски места в седемте общини на последните три 

местни избори.  



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

19 

 

5 Демография 

5.1 Национален контекст 

Този национален обзор до голяма степен се базира на националния анализ на 

демографските тенденции, направен през 2012 г. и представен в Актуализираната 

национална стратегия за демографско развитие на България, изготвена от 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП, 2012). 

Съгласно преброяването към 01.02.2011 г. населението на България е 7 364 570 души. 

В периода между двете преброявания от 2001 и 2011 г. населението на страната е 

намаляло с 564 331 души при средногодишен темп на намаляване от 0,7%. Някои от 

факторите, които оказват влияние върху населението на страната са естественият 

прираст (ражданията и смъртността) и международната миграция, а в териториален 

аспект - вътрешната миграция на населението и административно-териториалните 

промени. Около две трети от намаляването на населението се дължи на отрицателния 

естествен прираст (смъртността е по-голяма от раждаемостта). За периода 01.03.2001 г. 

- 02.01.2011 г. населението е намаляло с 389 087 души в резултат на отрицателния 

естествен прираст. Почти една трета от намаляването на населението за периода между 

преброяванията от 2001 г. и 2011 г. се дължи на емиграцията, която изчислена на 175 

244 души. 

Социално-икономическите промени след 1989 г. ускоряват спада на раждаемостта, в 

резултат на което през 1997 г. спадът на раждаемостта е 7,7 ‰. След регистриране на 

този минимум се наблюдава процес на стабилизация, който води до повишаване на 

раждаемостта до типичната за повечето страни от Западна Европа (между 9‰ и 11‰.). 

През последните две десетилетия на преход се отчита спад в раждаемостта при всички 

основни етнически групи, но той не е еднакъв. Ромите и турците имат относително по-

висока раждаемост отколкото средната за страната, но е налице тенденция на 

сближаване. Сегашната значително по-млада възрастова структура на тези популации е 

важен фактор за поддържане и дори увеличаване на техния дял в по-младото население 

в средносрочен план. 

По отношение на миграцията, в периода между последните преброявания от 2001 г. и 

2011 г. 379 181 лица са променили своя адрес в страната от едно място на друго - най-

често населението се придвижва към националните и регионалните центрове като 

София, Варна, Пловдив и Бургас. Процесът на отваряне на българската икономика и 

присъединяването към ЕС също доведе до увеличаване на емиграцията - както вече бе 

посочено. 

По отношение на етническата принадлежност, през 2011 г. българската етническа група 

обхваща 5 664 624 или 84,8% от хората, които доброволно са декларирали своето 

етническо самоопределение. Турската етническа група е втората по големина с 588 318 
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души, които са се самоопределили като етнически турци, и представлява около 8,8% от 

общото население. Ромската етническа група традиционно е трета по големина. Към 

01.02.2011 г. тя наброява 325 343 души по самоопределение и е с дял от 4,9%. Другите 

етнически малцинства включват руснаци, арменци, гърци, евреи, македонци, украинци 

и други, като всички те наброяват 49 304 души, или 0,7% от общото население. 

Динамиката на етническите групи е относително стабилна през последните десет 

години, с изключение на значителната миграция на турското население (особено в 

област Кърджали) в Турция в края на 1980 г., която оттогава е обърната в обратна 

посока. 

Езикът и религията са тясно свързани с етническата принадлежност - сред българите 

99,4% посочват българския като роден език, а 96,6% от турците посочват турски. При 

ромското малцинство 85% посочват ромски като майчин език, 7.5% - български и 6,7% 

- турски. По отношение на религията съществува подобно разделение - лицата, които са 

се самоопределили като Източно-православни съставляват най-голямата група - 4 374 

135 души, или 76% от анкетираните. Други 577 139 души, или около 10%, са се 

самоопределили като мюсюлмани. От тях 546 004 души се самоопределят като 

мюсюлмани сунити, а останалите като мюсюлмани шиити - 27 407 души. Католицизмът 

се практикува от 48 945 души, протестантството от 64 476 души, съответно 0,8% и 1,1% 

от анкетираните, а другите религиозни вярвания са много по-малко разпространени. 

Населението на страната е разпределено в 28 области и 264 общини, които са съставени 

от общо 255 града и 5 047 села. Към 2011 г. в градовете4 живеят 5 339 001 души, или 

72,5%, докато в селските райони живеят 2 025 569 души, или 27,5% от населението. В 

периода 2001-2011 г. се забелязва ясно изразена тенденция към обезлюдяване във 

всички области в България, с изключение на София и Варна. В някои райони на 

Северозападна България населението е намаляло от забележителните 20% за период от 

10-години, но в районите на Южна Централна и Югозападна България намаляването на 

населението е равно на или под средното за страната. Малцинствените етнически групи 

са концентрирани в селските райони, като например област Кърджали. През 2011 г. 

44,6% от ромското население и 62,3% от турците живеят в селата. 

По отношение на половата структура на населението е налице тенденция към 

доминиране на броя на жените. Към 2011 г. от общия брой на населението от 7 364 570 

души - 3 777 999 (51,3%) са жени и 3 586 571 души (48,7%) са мъже, или на всеки 1 

000 мъже се падат 1 053 жени. В някои от групите с по-ниска и средна възраст 

преобладават мъжете, докато във възрастовите групи над 60 г. има значително повече 

                                              

4 Статутът на "град" в България (отнасящ се както големите, така и за малките градове) се 
присъжда на населеното място със специално постановление на Министерския съвет. По правило, 
само населени места над 3 500 жители получават статут на градове, като много рядко се присъжда 
статут на нови градове, поради преобладаващата тенденция към обезлюдяване на малките 
населени места. Някои национални културни или туристически центрове с население от не по-

малко от 1 000 души са обявени за градове, поради тяхното значение, а има и няколко други 
изключения. По принцип всички малки селища се определят като села. 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

21 

 

жени, което определя по-високите нива на бедност в тези групи поради по-ниските 

доходи, получавани преди пенсиониране и впоследствие - по-ниските пенсии. В 

селските райони има почти толкова жени на възраст над 60 години, колкото и жени на 

възраст 40 години или по-малко. Селското население е значително по-възрастно от 

градското население, като в по-високите възрастови групи преобладават жените. Това 

предопределя някои негативни икономически тенденции - докато участието в трудовия 

процес на жени в активна възраст, в сравнение с мъжете в България, не е много по-

ниско в контекста на ЕС, преобладаващият брой на жените в по-високата възрастова 

група и традиционно ниските пенсионни доходи затрудняват достъпа на жените в 

селските райони до здравни грижи, стоки и услуги.  

5.2 Характеристики на населението 

5.2.1 Демография 

Крумовград е с площ от 836,75 км2  и се състои от 1 град (Крумовград) и 79 села. 

Според данните от преброяването, проведено през февруари 2011 г., броят на 

населението на община Крумовград е 17 823 души, което е 11,66% от общото население 

на област Кърджали и 0,24% от населението на България (Таблица 5-1 по-долу). 

таблица 5-1 Население - Преброяване 2011 г. (Източници – НСИ, 2011 и ЕСГРАОН, 2014) 

Териториална единица НСИ Преброяване 2011 г. 2014 г. ЕСГРАОН5 

Община Крумовград 17 823 18 233 

Крумовград (град) 5 070 4 943 

Област Кърджали 152 808 160 931 

България 7 364 570  

 

ЕСГРАОН предлага по-актуална информация, която се отнася до броя на жителите с 

настоящ адрес в общината или областта (Таблица 4-2). По данни на ЕСГРАОН през 2014 

г. броят на жителите в общината и областта се е увеличил до 18 233 и 160 931, а в град 

Крумовград броят на населението е намалял. 

Гъстотата на населението в общината и областта са под средната за страната, която е 66 

жители/кв.км. Както е показано в Таблица 5-2 по-долу, гъстотата на населението в 

общината в действителност е два пъти по-ниска от гъстотата на населението в област 

Кърджали и 3 пъти по-ниска от средната за страната.  

                                              

5 ЕСГРАОН е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република 

България и основен източник на лични данни за тях. Всеки гражданин има личен регистрационен 
картон. Системата е най-често актуализираният източник на статистически данни за населението.  
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Таблица 5-2 Население - гъстота, абсолютни величини за 2001 и 2011 г., и промени в 

броя на населението 

 

Население 
2011 г. 
(НСИ) 

Население 
2001 г. 
(НСИ) 

Промяна 
(%) 

Площ 
(km  2  ) 

Гъстота на 
населението 

Община Крумовград 17 823 19 907 -10,47 836,75 21,30 

Крумовград (Град) 5 070 8 480 -40,21 5,144 985,61 

Кърджали (област) 152 808 164 019 -6,84 3 209,1 47,62 

България 7 364 570 7 928 901 -7,12 110 994 66,35 

Източник: Национален статистически институт 

В посочените по-горе стойности се забелязва тенденция, особено в град Крумовград, 

където населението е намаляло с 40% за периода 2001 - 2011 г. Намаляването на 

населението в цялата община е с по-ниска стойност, като се отчита 10,47 % спад между 

2001 и 2011 г. Някои от причините за това намаляване са отрицателният естествен 

прираст и отрицателната нетна миграция. 

Според общата категоризация селата в ЗВ са малки, което е типично за селата в община 

Крумовград. Освен това селата в общината обикновено се състоят от групи от махали. В 

резултат от консултациите за определяне на съществуващото състояние беше 

констатирано, че махалите в района на рудника са до голяма степен обезлюдени и 

жилищата са празни. В действителност, две от махалите в ЗВ – Чобанка 1 и Чобанка 2 

(част от с.Овчари) – са празни, като само едно домакинство е наело от липсващ 

наемодател земя, която се използва за пасище (Фигура 5-1). Това се дължи на 

миграцията на населението в края на деветдесетте години (описана по-долу). Както 

беше посочено в съображенията за данните, при извършване на проучването на 

домакинствата беше установено, че регистрираните данни за броя на населението в 

селата и махалите в района на рудника, предоставени от Общината, не съответства на 

действителния брой на жителите. В Таблица 5-3 е дадено разпределението на 

регистрираните жители в селата в ЗВ и сравнение с действителния им брой. В някои 

случаи съществува голяма разлика между реалните и официалните данни, като 

например според официалните данни броят на жителите на с. Овчари или Звънарка е 

почти 3 пъти по-голям от действителния. Пет от селата в ЗВ са много малки - с по-малко 

от 100 жители. Най-голям дял от населението живее в гр. Крумовград и кв. Изгрев. 

Следващото по големина селище е с. Едрино (380 жители), следвано от Овчари и 

Звънарка. 
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фигура 5-1 Изоставените Чобанка 1 и Чобанка 2 

 

 

Таблица 5-3 Население на селата в ЗВ, 2014 г. (НСИ Демография, 2014; ДПМ СИПД, 

2014) 

Община Крумовград - Зона на въздействие 

Населено място Регистрирани Действителни* 

Гр.Крумовград 6 183 4 662 

Кв.Изгрев 1 174 1 174 

С.Овчари 421 169 

С.Дъждовник 99 46 

С.Едрино 342 380 

С.Малко Каменяне 50 25 

С.Къклица 50 38 

С.Скалак 41 36 

С.Гулия 65 48 

С.Звънарка 371 150 

С.Рогач 291 няма данни 

*предоставена информация от ДПМ през юни 2014 г.          

5.2.2 Възраст  

Както беше посочено по-горе в националния обзор, въпреки че населението в област 

Кърджали и община Крумовград застарява, то е представително за типичната ситуация в 
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България, и в действителност е по-младо отколкото в други предимно селски райони. 

Възрастовото разпределение се доближава до средното за страната, както е видно на 

Фигура 5-2. В сравнение със средния за страната брой на децата под 19 г., броят им в 

община Крумовград е малко по-висок - 21,25 %, в сравнение със средно 18,37% за 

страната. Също така жителите на общината над 60-годишна възраст са с 2% по-малко от 

средното за страната. Освен това процентът на гражданите в трудоспособна възраст в 

общината се доближава до средния за страната - 55,24% спрямо 55,8% за страната. 

Фигура 5- 2 Възрастово разпределение на населението (Източник: НСИ Демография, 

2011) 

 

Причините за малко по-младото население са свързани с етническа структура на 

населението в региона и по-специално с по-благоприятната възрастова структура на 

турските и ромските малцинства, което потвърждава тенденцията, посочена на 

национално ниво. При консултациите за определяне на съществуващото състояние 

някои жители споменават тенденция сред ромите за "изключително висок процент на 

раждания и бракове на жени в ранна възраст", която се стимулира и от социалните 

държавни помощи.  

По-подробна илюстрация на възрастовата структура в населените места в ЗВ е дадена 

на Фигура 5-3 по-долу. Съгласно проучването на домакинствата село Къклица е с най-

голям дял на населението в трудоспособна възраст (между 18 и 60 г.), докато в село 

Скалак има най-малък дял на хората в трудоспособна възраст и най-голям дял на хората 

над 60-годишна възраст. 
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Фигура 5-3 Възраст на населението в ЗВ по села (Източник: СИПД, 2014) 

 

5.2.3 Пол  

Според преброяването от 2011 г. разпределението на мъжете и жените в община 

Крумовград е сравнително равномерно - виж Таблица 5-4 по-долу. В действителност, в 

община Крумовград има повече жители от мъжки отколкото от женски пол, което не е 

представително за областта и за селските райони, както и за страната като цяло, 

въпреки че отклонението не е голямо.  

Таблица 5-4 Разпределение по пол на национално, областно и местно ниво (НСИ 

Демоградия, 2011) 

 

При консултациите за определяне на съществуващото състояние е установено, че част 

от мъжкото население в общината е наето като сезонни работници в чужбина, както е 

посочено от интервюираните жени, особено тези от с. Едрино, по време на срещите със 

заинтересованите страни. Резултатите от СИПД не показват такава тенденция, тъй като 

за цялата ЗВ е установен приблизителен паритет - 51% мъже и 49% жени, виж Фигура 

5-4 по-долу. Най-голямото отклонение се наблюдава в село Малко Каменяне, където 

има значителен дисбаланс между половете, с почти два пъти по-голям брой на жителите 

от мъжки пол. Това и резултатите за цялата ЗВ до известна степен се дължат на факта, 

че анкетираните са включили отсъстващите мъжки членове в броя членовете на 

домакинството.  
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Фигура 5-4 Съотношение на половете по села, (ДПМ СИПД, 2014) 

 

5.2.4 Състав на домакинствата 

При СИПД е установено, че средното домакинство в ЗВ се състои от 2,9 лица. Тази 

цифра е малко по-висока от средната стойност за страната от 2,4 лица, както е 

посочено от Националния статистически институт, и 2,4 лица в градските райони и 2,5 

лица в селските райони (НСИ Преброяване, 2011). Възможните причини за разликата в 

размера на домакинствата може би са свързани с възрастовия състав и относително 

високия процент на населението под 19 г. в сравнение с останалите региони на 

България, като беше посочено по-горе. На Фигура 5-5 по-долу е дадена разбивка на 

размерите на домакинствата, според определените при проучването на домакинствата, в 

сравнение със средното разпределение за страната за 2011 г., публикувано от НСИ. 

Данните от СИПД за отделните населени места не могат да се тълкуват обективно 

поради малкия брой на домакинствата във всяко село.  

Фигура 5-1 Разпределение на размерите на домакинствата в ЗВ, сравнено със средното 

за страната (Източници: Проучване на домакинствата в община Крумовград и НСИ на 

национално ниво) 
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Делът на домакинствата, състоящи се от 5 или повече членове, е два пъти по-голям от 

дела на национално ниво за този тип домакинства. Освен това делът на домакинствата с 

един член (14%) е повече от два пъти по-малък от този за страната (30,8%). Най-голям 

е делът на двучленните домакинства - 34% от интервюираните живеят в подобно 

домакинство. Обратно на националната тенденция, най-малък е делът на домакинства с 

един член - около 14% от интервюираните живеят в такъв тип домакинство. 

5.2.5 Разпределение на населението по градове/села 

Както е посочено в Таблица 4-4 по-горе, броят на хората, живеещи в селата е много по-

висок от този на хората, живеещи в градовете, което е тенденция на областно ниво, 

както и за община Крумовград. По-точно, 71,69% от населението на община Крумовград 

живее в селските райони, а останалите 28,31% живеят в Крумовград. Същото важи и на 

областно ниво - 58,17% от жителите живеят в селата, а останалите - в градските 

райони. Тази разлика е значителна спрямо разпределението на национално ниво, 

представено в раздел 5,1 по-горе, и определя ЗВ като безспорно селски район. Фактът, 

че много от жителите живеят в по-малките населени места, също би могъл да се дължи 

на липсата на икономически възможности на регионално равнище и особено в 

областния град Кърджали.  

Въпреки че по-голям брой жители на общината живеят в селски райони, в рамките на 

самата ЗВ жителите на гр. Крумовград и кв. Изгрев са значително повече на брой от 

жителите на малките населени места и техните махали, някои от които са намерени 

напълно обезлюдени по време на посещенията на място, като например Чобанка 1 и 

Чобанка 2.  Фигура 5-6 и Error! Reference source not found.Фигура 5-7 по-долу 

представят тази силна тенденция на ниво село.  

 Фигура 5-5 Сравнение на населението по градове/села (ДПМ СИПД, 2014) 

 

Всички констатации от Проучването на домакинствата показват, че броят на 

населението в гр. Крумовград (и кв. Изгрев) е почти 5 пъти по-голямо от населението в 

останалите села взето заедно. Това подчертава важността на гр. Крумовград за ЗВ и 

показва голяма концентрация на човешките ресурси вътре в ЗВ. 
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5.2.6 Прираст на населението и миграция  

Съществува ясна тенденция за намаляване на населението, както по отношение на 

естествения прираст, така чрез миграционни процеси, които отразяват националните 

тенденции, описани в Раздел 5.1 по-горе. В Таблица 5-5 е представена тенденциите в 

двете категории за последните 10 години. 

Таблица 5-5 Нетна миграция на населението (Източник: НСИ, 2001-2013) 

Община 
Крумовград 

Входяща миграция Изходяща миграция Нетна миграция 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

2013 111 56 55 293 125 168 -182 -69 -113 

2012 127 56 71 280 146 134 -153 -90 -63 

2011 134 59 75 242 125 117 -108 -66 -42 

2010 194 99 95 552 289 263 -358 -190 -168 

2009 235 122 113 450 237 213 -215 -115 -100 

2008 517 245 272 671 309 362 -154 -64 -90 

2007 269 125 144 449 204 245 -180 -79 -101 

2006 138 58 80 368 185 183 -230 -127 -103 

2005 290 124 166 543 252 291 -253 -128 -125 

2004 300 132 168 540 259 281 -240 -127 -113 

2003 262 122 140 472 227 245 -210 -105 -105 

2002 233 102 131 430 203 227 -197 -101 -96 

2001 556 259 297 755 351 404 -199 -92 -107 

 

Както е видно от таблицата по-горе, обемът на изходящата от община Крумовград 

миграция е висока за реалния брой на населението в общината и остава стабилна през 

всички години на периода 2001-2013 г. Интересното в общия брой на хората мигриращи 

навън е, че броят на мъжете и жените е подобен. Това се потвърждава и при 

консултациите за определяне на съществуващото състояние, където заинтересованите 

страни посочват, че има значителна миграция на младежи и мъже от общината. Въз 

основа на това може да се направи извода, че по-голямата част от изходящата миграция 

е на хора в трудоспособна възраст.  

Тъй като причините за миграцията не могат да бъдат точно определени за конкретното 

място, може да се заключи, че основната мотивация съответства на тази на национално 

ниво. Според Националната стратегия за демографското развитие на България 2013 - 

2030 г. (МТСП, 2012), най-голямата група от хора, които мигрират в или извън 

територията на страната, е на хора между 20 и 39 години, следвани от групата на 40-

59-годишните и след това на тези под 20 години. Съгласно проучване на Националния 

статистически институт, свързано с темата, за близо 59% от хората емиграцията е 

свързана с търсене на постоянна работа, за 20% напускането на страната е свързано с 

възможностите за образование и за 13% тя се дължи на решение за сключване на брак. 
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Интересното е обаче, че тази тенденция в емиграцията по професионални причини не се 

доказва в целевата група от проучването на домакинствата, тъй като само за 3% от 

членовете на домакинствата на възраст над 18 години е посочено, че са сезонно наети 

на работа в чужбина, а за други 4% е посочено, че са сезонно наети другаде в България 

(виж Секция 2). Това може да означава, че много от местните жители с по-постоянна 

работа в чужбина и в големите градски центрове на България се считат за окончателно 

напуснали домакинствата и общността. 

Въпреки че трудовата миграция може да бъде постоянна, някои жители посочват, че има 

цели семейства, регистрирани в дадено село, които обитават къщите си предимно през 

лятото, което допълнително се доказва от констатацията, че дори през летните месеци 

много от жителите отсъстват от къщите си, по време на изследването на място за СИПД 

и ОВВ е установено, че действителният брой на населението е значително по-малък от 

броя на официално регистрираните жители. Причината за това отсъствие е свързана 

най-вече с турските жители, които са се преместили почти постоянно в съседна Турция 

през 80-те години на миналия век заради интеграционните политики на 

комунистическото правителство на България. След демократичните процеси през 1989 г. 

на турските жители е дадено двойно гражданство, поради което те се връщат в 

България сравнително често, но не живеят в България през по-голямата част от 

годината, както е установено в ЗВ. 

По отношение на естествения прираст на населението (раждаемост/смъртност), 

смъртността при мъжете е по-висока от тази при жените. По отношение на 

раждаемостта, при момчетата тя е по-висока от раждаемостта при момичетата през по-

голямата част от годините между 2001 и 2013 г. В сравнение с изходящата от общината 

миграция, процентът на раждаемостта е относително висок и достига 48% от общата 

изходяща миграция (средно за периода 2001 - 2013 г.). Това вероятно се дължи на по-

големия брой жители под 19-годишна възраст, както е видно в анализа на броя на 

населението — виж Таблица 5-6 по-долу. Въпреки това естественият прираст в 

общината е отрицателен поради по-високото ниво на смъртността. Текущата динамика 

на смъртността и раждаемостта до голяма степен следва очакваните дългосрочни 

тенденции, установени в късните етапи на процеса на демографски преход в развитите 

страни. Това е посочено също и в анализа на Националната стратегия за демографското 

развитие на България (МТСП, 2012). 

Може да бъде направено и още едно предположение, че причината за по-голямата 

смъртност сред мъжката част от населението, която е очевидна както в общината, така и 

на национално ниво, е че мъже във възрастовата група 40-59 г. са особено уязвими 

поради нездравословния начин на живот и стреса на работното място (МТСП, 2012). В 

селските райони детската смъртност също представлява проблем, поради затруднения 

достъп до здравеопазване и недостига на социални услуги за уязвимите групи (МТСП, 

2012). За съжаление, въз основа на наличните на общинско ниво данни за 
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здравеопазването (както е посочено в проучването и в ОПР, виж Раздел 10.3) не могат 

да бъдат направени изводи по отношение на тези конкретни групи.  

Таблица 5-6: Естествен прираст на населението 2001 - 2013 г., (Източник: Национален 

статистически институт)  

Община 
Крумов-

град 

Раждаемост Смъртност Естествен прираст 

Всичко 
Мом-
чета 

Моми-
чета 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

2013 191 105 86 194 110 84 -3 -5 2 

2012 162 87 75 217 117 100 -55 -30 -25 

2011 173 81 92 244 123 121 -71 -42 -29 

2010 189 96 93 242 134 108 -53 -38 -15 

2009 223 102 121 221 120 101 2 -18 20 

2008 216 111 105 238 127 111 -22 -16 -6 

2007 209 115 94 249 133 116 -40 -18 -22 

2006 219 110 109 231 125 106 -12 -15 3 

2005 205 109 96 223 113 110 -18 -4 -14 

2004 205 98 107 205 126 79 0 -28 28 

2003 200 111 89 192 106 86 8 5 3 

2002 203 98 105 225 136 89 -22 -38 16 

2001 266 159 107 252 142 110 14 17 -3 

 

5.2.7 Етническа принадлежност, религия и език 

Както е посочено в Националния преглед по-горе, етническата принадлежност и 

религията в населените места в ЗВ са взаимно свързани, тъй като етносът до голяма 

степен определя религиозна идентичност. В конкретния случай това означава, че 

етническите българи са предимно православни християни (13% от домакинствата 

участвали в СИПД посочват православно християнство), докато етническите турци и 

ромите са предимно мюсюлмани (81% от изследваните домакинства). Това отговаря 

приблизително на етнически състав на населението в общината, съгласно 

преброяването от 2011 г. – виж Таблица 5-7. 

 Таблица 5-7: Етническа принадлежност в България, Кърджали и Крумовград (Източник: 

НСИ Преброяване, 2011) 

Регион Общо Етническа група Няма 

самоопре

деляне 

или 

отговор 

Общо 

анкетиран

и Българи Турци Роми Други 

България 7 364 570 5 664 624 588 318 325 343 49 304 736 981 6 680 980 

Област 152 808 39 519 86 527 1 296 753 24 713 130 781 
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Само 6% от изследваните домакинства са заявили, че не са вярващи, тенденция, която е 

по-често срещана сред българската етническа група на национално ниво.  

Според статистиката на ОПР етническият състав в област Кърджали е характерен за 

Източните Родопи, където турското население е мнозинство. Община Крумовград също е 

представителна за областта, където на общинско ниво 57% от населението се 

самоопределя като турско (НСИ, 2014), а в СИПД в ЗВ повече от 70% от анкетираните се 

идентифицират като турци (ДПМ СИПД, 2014). Трябва да се отбележи, че голям брой 

хора, записани в статистиката на НСИ, не са отговорили или са избрали да не разкриват 

своята етническа принадлежност, което изкривява резултатите от националното 

преброяване за Крумовград и Кърджали.  

По-нататък се отбелязва, че въпреки че по-голямата част от населението в ЗВ са 

етнически турци, при проучването на домакинствата е установено, че нивото на 

владеене на български език сред активното население (на възраст 18-59 г.) е добро. 

Само 5% от анкетираните членове на домакинствата не говорят български, а 6% имат 

минимални познания по езика. Хората, които не говорят български принадлежат 

предимно към най-възрастната група на турската общност, както и към децата, които 

тепърва навлизат училищната система и говорят турски у дома.  Интервюираните по 

време на консултациите за определяне на съществуващото състояние потвърждават, че 

нивото на разбиране българския език в общностите в ЗВ е ниско, особено сред по-

възрастното поколение жени. Нивото на владеене на български език сред населението е 

важно за получаване на по-добро образование, работа и възможности за социална 

интеграция, тъй като възможностите за получаване на начално образование на турски 

са силно ограничени. На Фигура 5-8 и Фигура 5-9 е представено подробно нивото на 

владеене на български език сред населението по възрастови групи и села. Селото с най-

голям брой жители с лошо владеене или изцяло непознаване на българския език е 

Скалак, където повече от 40% от жителите не разбират националния език. Следващото 

село е Звънарка, където процентът достига до 30. На трето място са две села – 

Дъждовник и Рогач с около 25%. Крумовград и Изгрев имат най-голям процент от хора с 

добри познания по български език. Във всяко населено място има жители, които не 

владеят българския език.  

Кърджали 

Община 

Крумовград 

17 823 3 968 10 161 36 97 3 561 14 485 
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фигура 5-8 Ниво на владеене на български език в ЗВ, по възрастови групи (ДПМ СИПД, 

2014) 

 

фигура 5-9 Ниво на владеене на български език в ЗВ по населени места (ДПМ СИПД, 

2014) 

 

 

На фигурата по-горе е представено нивото на владеене на български език в ЗВ по 

населени места. Може да се заключи, че жителите на селата Скалак, Звънарка и Рогач 

имат най-голям дял при населението, което не владее или владее слабо български език, 

като във всяко от селищата този дял e около 35% от населението им.  

5.2.8 Социално сплотеност 

При консултациите за определяне на съществуващото състояние се установи, че в 

рамките на ЗВ съществува социална сплотеност между заинтересованите страни, които 

посочват, че връзката между общностите е много силна. Заинтересованите страни 
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твърдят, че се проявява толерантност към хората идващи извън общината, както и от 

Гърция и Турция. Те посочват, че тъй като общината е сравнително близо до границата, 

през общността минават много външни хора. Освен това, според населението нивото на 

престъпността е много ниско, като включва само дребни престъпления и малък брой 

регистрирани пътнотранспортни произшествия. 

Статистическите данни за страната потвърждават, че нивото на престъпността в област 

Кърджали е сравнително ниско - общо 526 решения по наказателни съдебни процедури 

през 2013 г., от които издадени 237 ефективни и 199 условни присъди, а по останалата 

част от решенията са оправдателни или делата са отхвърлени. За сравнение, в други 

български области със сходно население, като Шумен, Монтана или Ямбол, са 

регистрирани по над 1 000 наказателни процедури (НСИ Престъпност, 2014 г.). Тук 

отново причината за ниските нива на престъпност в областта би могла да бъде фактът, 

че по-дребните престъпления, като кражба на селскостопанска продукция или предмети 

от бита често остават нерегистрирани. 

По време на консултациите беше установено, че анкетираните не съобщават за 

етническо напрежение, което свидетелства, че различните етнически групи в общината 

съжителстват мирно заедно. Тъй като общността е малка, хората са сплотени и се 

подкрепят, независимо от етническата принадлежност и изповядваната религия. 

Съгласно мненията, изразени по време на  консултациите, за някои от хората бедността 

и сходните условия на живот играят важна роля за сплотяване на общността. Освен това 

в региона има няколко формални културни институции и традиционни събори, които 

позволяват на хората да общуват помежду си, включително и в местната 

община/читалище. 

При консултациите за определяне на съществуващо състояние хората съобщават, че 

домашното насилие не е често явление, но споделят, че съществува такова. Някои 

заинтересовани страни са отговорили, че домашно насилие се наблюдава при ромските 

семейства, но това не е често срещано явление в общностите, тъй като е в противоречие 

с културните традиции. Информация за домашното насилие в страната също липсва, 

въпреки че всяка година на национално ниво се приема програма за справяне с този 

проблем. 

Свързаните с това злоупотреба с алкохол и наркотици не се отчитат като характерни за 

населението в общината, затова заинтересованите страни почти не съобщават за 

инциденти, свързани с тях.  

Според различни доклади и анализи, България е източник на секс-трафик на жени и 

деца (Държавен департамент на САЩ, 2011). В допълнение към проблема е последната 

тенденция за трафик на бежанци и икономически мигранти през южната граница на 

България. В област Кърджали, като гранична област, могат да се очакват дейности 

свързани с търговия и секс-трафик на хора, но те по-скоро биха били концентрирани в 

гранични градове и позиции за трафик в областта. 
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5.2.9 Уязвими групи 

В България няма единна национална дефиниция на "уязвима група", въпреки че 

терминът се използва в различен контекст, за да се обозначи различни категории и 

степени на социална и икономическа уязвимост. Така например, физическите и 

умствени увреждания са категоризирани от държавата с цел получаване на финансова 

подкрепа, а някои категории домакинства с ниски доходи могат да получат различни 

форми на финансова помощ и помощ в натура, като храна, учебни пособия и енергийна 

помощ. Правилникът за прилагане на българския Закон за социално подпомагане (чл. 9) 

определя лицата, които имат право на месечна финансова помощ, както следва: 

• Малолетни лица, лица в трудоспособна възраст и пенсионери, които получават 

определен процент от регламентирания минимален доход за член на семейството 

(определен на 65 лв. за 2014 г.). 

• Самотни родители и бременни жени с определен минимален доход; 

• Деца-сираци и деца, настанени в приемни семейства; 

• Деца с увреждания; 

• Деца от други националности, които очакват предоставяне на статут на бежанец 

или хуманитарен статут. 

Общинският план за развитие (ОПР) на Крумовград също включва списък на уязвимите 

групи, които са и целеви групи на социалните услуги, като например прием в дневни 

центрове за възрастни, домашна и продоволствена помощ и консултации със социален 

работник. В допълнение към лицата, определени като уязвими според националните 

критерии за инвалидност или доходи, там се включват: 

• Пенсионери, които живеят сами и семейства, които разчитат на една минимална 

пенсия; 

• Бездомни лица. 

Може би най-трудно определими и най-трудно разбираеми и приемани са рисковете, 

произтичащи от изключване, сегрегация и дискриминация, основана на етническа 

принадлежност, пол или възраст - явления, които не са рядкост и към тях не се 

подхожда адекватно. На национално ниво няма всеобхватно определение за тези 

рискове, въпреки че съществуват множество национални стратегически документи, 

насочени към равенството между половете и интегрирането на ромското малцинство. 

Въз основа на горепосочените определения и съображения, потенциалните уязвими 

групи в ЗВ могат да бъдат групирани в категории, като се прилагат критериите за 

уязвимост - възраст, пол, бедност, малцинствен статут и увреждания. Според 

изследванията, тези, които са определени като уязвими в ЗВ са възрастни хора, 

младежи, жени, безработни, ромското малцинство и хората с увреждания.  

Възраст 
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Могат да бъдат определени две категории уязвими групи въз основа на възрастта - 

възрастни лица (пенсионери) и безработни младежи (които не са заети, не са в процес 

на образование и не се обучават (или т.нар. "not in employment, education or training - 

NEET"). 

По отношение на възрастните хора, хората над пенсионна възраст (която в момента 

варира между 60 и 65 г. в зависимост от пола и професията и постепенно се увеличава) 

обикновено се считат за уязвими лица - те са включени също и в ОПР на Крумовград, в 

който се посочва, че пенсионерите, които живеят сами и тези, получаващи минимални 

пенсии са изложени на по-голям риск. Това се потвърждава и от  консултациите за 

определяне на съществуващото състояние, при които заинтересованите страни също 

определят тази категория като потенциално уязвима.  

Като цяло, според СИПД пенсионерите представляват 33% от домакинствата, което е 

доста голям процент. При проучването е установено също, че около 12% от жителите на 

възраст над 60 години живеят сами, а други 51% в двучленни домакинства (виж Фигура 

5-10 по-долу). На фигурата по-долу е представено разпределение на населението на 

възраст над 60 години по видове домакинства. Данните от СИПД показват, че реалното 

население на възраст над 60 години е около 33% от общото население в общината. 

Социалните програми са фокусирани върху по-възрастните пенсионери, като се обръща 

внимание и на специфичния проблем с хората, които са точно под прага на възрастта за 

пенсиониране, тъй като "за тези хора намирането на работа е най-трудно" (ОПР 

Крумовград, 2014 г.).  

Фигура 5-10 Жители на възраст над 60 години по размер на домакинството (ДПМ СИПД, 

2014) 

 

Съгласно ОПР на Крумовград безработните младежи (до 29-годишна възраст, които 

попадат в категорията NEET) са другата уязвима възрастова група поради рисковете, 

свързани с безработицата. В проектоплана е отбелязано, че за общината и областта 

допълнителни неблагоприятни фактори са ниската степен на образование и 

квалификация на младите хора (ОПР, 2014). Делът на безработните млади хора в 
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община Крумовград е 19,2%. В сравнение с останалата част от общините в област 

Кърджали, Крумовград е на първо място по младежка безработица.  

СИПД и консултациите за определяне на съществуващото състояние потвърждават 

наличието на такава тенденция в населените места в ЗВ - според анкетираните 32% във 

възрастовата група 18-29 години са безработни - виж Фигура 5-11 по-долу. При 

консултациите интервюираните посочиха безработицата и липсата на възможности за 

заетост като основни причини за младежката емиграция. Друга част от интервюираните 

споделят своите опасения, че дори и да съществуваха по-добри възможности за заетост, 

младите хора в момента не притежават необходимите квалификации, за да се 

възползват от тях. 

Фигура 5-2 Младежка безработица (възраст 18-29 г.), сравнена с общата безработица, 

Сравнение между общините в област Кърджали (ОПР, 2014) 

 

Друг проблем, който допринася за тенденцията за безработица сред младите хора, е 

процентът на отпадналите от училище деца в училищна възраст. Деца на възраст около 

15-16 г., които спират да посещават училище и отпадат преди да са се дипломирали, се 

считат за уязвима група, тъй като не са натрупали достатъчно умения, за да бъдат в 

състояние да се грижат за себе си. Този проблем е признат както от Община Крумовград 

(ОПР, 2014), така и от анкетираните в изследването. В проекта на ОПР специално 

внимание е насочено към увеличаване на ангажираността на децата в училище чрез 

осигуряване на извънкласни дейности, свързани с техните интереси.  

Пол 

Според анкетираните, като цяло жените не се считат за уязвима група, тъй като те са 

уважавани в общността, често получават по-добро образование от мъжете, а понякога 

имат и по-добри професионални възможности. Въпреки това, голяма част от 

анкетираните в СИПД определят или самоопределят жените в семейството като 

"домакини", което показва потенциална уязвимост и ограничени възможности за лична и 

професионална реализация. В действителност, опитът в страната по отношение на 

заетостта на жените (особено в селските райони), нивото на заплащане и достъпът до 

образователни и професионални възможности като цяло показват неравенство - 
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работещите мъже са повече от заетите жени, което показва, че жените са по-малко 

активни в търсенето на работа. Жените са възпрепятствани от високите очаквания и 

изисквания за съчетаване на задълженията за поддържане на дома и отглеждане на 

децата с активна работа, а също така нивото на заплащане при тях е по-ниско от 

общото ниво за страната (МТСП, 2012). На местно ниво тези тенденции по всяка 

вероятност също имат своята роля. Съгласно ОПР ниското ниво на образование и 

квалификация на жените "са причина за по-високите нива на безработица сред жените", 

официално отразени от статистическите данни за общината, а също и типични за други 

общини в област Кърджали - Виж Фигура 5-12 по-долу. 

Фигура 5-3 Полови различия при безработните в област Кърджали (разпределение на 

общата безработица по полове) (ОПР на Крумовград, 2014 г.) 

 

По данни на Националния статистически институт все още съществува разминаване 

между заплатите на жените и мъжете в България. В Фигура 5-13 по-долу е представена 

разликата в заплащането между половете в различните отрасли, сравнение на заплатите 

на мъжете и жените за 2012 г. Най-големи разлики се наблюдават в секторите 

"Здравеопазване и социални грижи", "Финансови и застрахователни услуги", 

"Производство" и "Култура, спорт и отдих", в които заплатите на мъжете са по-високи с 

между 25% и 30%. От друга страна се съобщава, че в някои сектори жените получават 

по-високи заплати от мъжете, като например "Строителство" и "Административни и 

спомагателни услуги". Следва да се отбележи, че това е основно сравнение на средните 

заплати на мъжете и жените в различните сектори, при което не са взети под внимание 

някои фактори, като съотношението мъже/жени, работещи в различни промишлени 

отрасли, както и съответната квалификация и длъжности.  
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Фигура 5-13 Разлики в заплащането между половете на национално ниво, по отрасли 

(НСИ Доходи, 2012) 

 

Тенденция в национален мащаб е по-големият дял на жените, които се борят с 

бедността, което особено важи за жените от малцинствата. Според национално 

проучване ромските жени са в най-неблагоприятно положение (МТСП, 2012). 

Резултатите от проучването сочат, че 69% от жените от ромски произход нямат никаква 

професия и не са в състояние да допринасят към семейните доходи. Въпреки това, почти 

половината от жените са трайно6 безработни (МТСП, 2012). 

 

 

 

Бедност 

Според СИПД 26,4% от членовете на домакинствата на възраст 18-59 г. и 32% във 

възрастовата група 18-29 г. са безработни. Тази стойност е много по-висока в сравнение 

с данните за безработицата в страната и областта, описани в раздел 9.1. Тази разлика е  

следствие от нерегистрирани безработни хора в рамките на общината. 

Непълната заетост също е проблем, тъй като само 30% от работещите членове на 

домакинствата съобщават, че работят на постоянен трудов договор (ДПМ Крумовград 

СИПД, 2014). Установен е също и специфичен проблем при половете, при който 

процентът на безработица/непълна заетост на жените в общината е по-висок - само 

                                              

6 За трайно безработни се считат лица, които не са работили повече от 5 години. 
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25% от жените в трудоспособна възраст са с постоянна заетост. Освен това отговорите 

на СИПД показват, че основният поминък на 29% от жените е селското стопанство. 

Участниците в консултациите за определяне на съществуващото състояние посочват, че 

положението на хората без доходи е най-тежко при тези от уязвимите групи, които не 

разполагат с друга социална защита, като родители или роднини, способни да се грижат 

за тях или членове на семейството в чужбина, които да изпращат парични средства 

(АМЕС, 2014). Според проучването паричните преводи от чужбина съставляват средно 

5,4% от доходите на домакинствата (ДПМ СИПД, 2014). 

Друга типична уязвима група, свързана с бедността, е тази на бездомните хора. Няма 

официални данни за техния брой в България. Според Агенцията за социално 

подпомагане броят на регистрираните бездомни хора, които са получили подкрепа от 

страна на Агенцията, само в София е повече от 1 300. Според полицията техният брой е 

около 200. Тъкмо обратното твърдят от НПО, а именно че броят на бездомните е повече 

от 2 000, като се имат предвид предизвикателствата, свързани с проследяване на 

миграцията на бездомни хора. Според някои статистически данни тенденцията е 

бездомните хора да са по-рядко срещани в селските общности, но все пак този проблем 

съществува и там. В ЗВ няма индикации за проблеми с бездомни хора. 77% от жителите, 

които са участвали в СИПД, са дали положителен отговор на въпроса дали притежават 

документи за собственост за своите жилища. 

В допълнение към бездомните в градовете, в България съществува и значително 

номадско ромско население, което живее в подвижни лагери и в полуразрушени сгради 

в близост до или в покрайнините на населените места (виж подраздел за ромите по-

долу). 

Малцинствен статут  

Много от ромите нямат никакви доходи и живеят в дълбока бедност. Ромските семейства 

в цялата страна имат проблеми с ранните бракове и раждания, изоставените деца, 

ниското ниво на грамотност и слабата социална интеграция, което прави това 

малцинство потенциално уязвимо. Област Кърджали е приела Областна стратегия за 

интеграция на ромите (Област Кърджали, 2013), в която се посочва, че в община 

Крумовград "компактни групи от социално уязвимите ромски общности" живеят в селата 

и махалите в Звънарка (махала Козино), Пелин, Подрумче, Орех, Сливарка (махала 

Бащитно), Вранско (махала Папур), Бараци и Странджево. От тях само Звънарка и 

Лозино 1,2 и 3 са сред населените места разположени в съседство с проект Крумовград 

и включени в проучването на домакинствата и се счита, че попадат директно в зоната за 

въздействие понеже се намират на по-малко от 2000м от проекта, докато Козино се 

намира на 3000м от проекта. 

В Областната стратегия се посочва, че ромското население живее предимно в незаконни 

жилища с лошо качество и без канализация, но това не е потвърдено от изследванията. 

Отбелязано е също, че жилищата са пренаселени, което допълнително увеличава 
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рисковете за здравето на техните обитатели. Безработицата в ромската общност в 

област Кърджали е 67,3%. Съществуващото изследване показва, че ромите се включват 

и в сезонни дейности като събиране на гъби. Посочено е, че повечето роми разчитат на 

социално подпомагане. Съгласно Областната стратегия за интегриране на ромите 

основните причини за повишено напрежение в ромските общности са най-вече 

забавянията на плащанията на социални осигуровки или домашните спорове.  

Отчита се висок процент на отпадане от училище сред ромското население, което е 

причината за изключително ниското ниво на образование. Посочено е, че само 0,15% от 

ромското население в област Кърджали е с висше образование, а 3,55% са завършили 

гимназия. Освен това 19,6% от ромите никога не са посещавали училище, а 33,41% са 

неграмотни. Това намалява шансовете за намиране на по-добри възможности за работа 

и по-нататъшното подобряване на икономическия статус на ромското население. 

Базовите проучвания показват, че има финансирана от ЕС програма за ограмотяване на 

възрастни, насочена към ромското общество, в която на учениците се плаща да 

посещават часовете и са транспортирани до училището. Проектът се развива в 

началното училище в Звънарка в следобедните часове, когато училището е затворено за 

деца.  

 Хора с увреждания 

В общинския план за развитие хората с различна степен на увреждания са 

идентифицирани като нуждаещи се от социална подкрепа. През 2012 г. в България са 

регистрирани общо 6 802 деца и 62 047 възрастни (над 16 години) с увреждания, от 

които 33 деца и 25 094 възрастни с доживотни увреждания (НСИ Здравеопазване, 

2013). Проучването на домакинствата показва, че 2% от членовете на домакинствата са 

с увреждания и се нуждаят от социални грижи. Повече от половината от тези 2% са на 

възраст над 60 години, като в отговорите на СИПД не е съобщено за млади хора (под 30 

години) с увреждания. На Фигура 5-14 по-долу е представено разпределението по 

възрасти на хората с увреждания, включени в извадката на изследването. 

Фигура 5-4 Жители с увреждания в ЗВ, по възрастова структура (ДПМ СИПД 2014) 

 

Като цяло, при изследването са установени 23 случая на хора с увреждания в ЗВ. На 

Фигура 5-15 е представено разпределението на общия брой на жителите с увреждания 
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по села. Най-голям е делът на хората с увреждания в кв. Изгрев - 35% от общия брой на 

хората с увреждания в ЗВ. Следват селата Овчари и Гулия – със съответно 17% и 13%. 

В селата Дъждовник, Малко Каменяне и Рогач няма съобщени случаи на хора с 

увреждания. Като се имат предвид малките размери на селата и малките размери на 

извадките на анкетираните жители във всяко едно от тях, съществува вероятност за 

изкривяване на тези данни, като някои жители с увреждания в селата вероятно не са 

включени в статистиката.  

фигура 5-15 Жители с увреждания в селата - брой и % от общия брой (ДПМ СИПД, 

2014) 

  

По отношение на осигуряването на адекватни социални услуги за хората с увреждания и 

възрастните хора трябва да се отбележи, че предоставянето на такива услуги е 

концентрирано в град Крумовград, докато по-голямата част от хората, които се нуждаят 

от такива услуги живеят в селата. Освен това Община Крумовград предупреждава и за 

общ недостиг на експерти и неправителствени организации, които могат да предоставят 

подобни социални услуги (ОПР, 2014).  
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6 Инфраструктура 

6.1 Национален контекст 

Общото състояние на инфраструктурните активи в България може да се характеризира с 

относително високо ниво на завършеност, но също така страда от лоша поддръжка и 

необходимост от рехабилитация.  

Над 91% от жилищния фонд в България е изграден от стоманобетонни панели или 

масивно строителство с частични стоманобетонни елементи. Над 20% от домовете са в 

панелни сгради. Амортизацията на повечето сгради се ускорява от лошата им 

поддръжка, а повечето от тях не се реновират. Според експертна оценка жилищата в 

сгради с три или повече етажи, които се нуждаят от спешно обновяване до 2020 г., са 

около 680 000, от които около 360 000 панелни жилища, 150 000 бетонни жилища и 170 

000 масивни жилища (Национална програма за обновяване на жилищните сгради 2006-

2020, 2005). Няма информация на национално ниво относно състоянието тухлените и 

каменните къщи с ниска плътност на застрояване в селските райони, но общите 

наблюдения потвърждават, че много от тези жилища също са в лошо състояние и не се 

поддържат правилно. 

Транспортната мрежа в България е сравнително развита, но освен това се нуждае от 

значителни инвестиции. Към 2012 г. националната пътна мрежа се състои от 19 512 км 

пътища (от които 2 970 км първокласни, 4 030 км второкласни и 11 766 км третокласни 

пътища). Плътността на пътната мрежа е 0.175 км/км 2  , която стойност е сравнима със 

средната плътност за страните-членки на ЕС (НПР, 2012). Въпреки това в  тази гъста 

мрежа преобладават пътищата от по-нисък клас, има само една завършена магистрала и 

няколко други магистрали и скоростни пътища в процес на изграждане. Железопътната 

система се състои от общо 4 098 км релсови пътища към 2010 г., 68% от тези пътища са 

електрифицирани, но голяма част от тях се нуждаят от рехабилитация (НПР, 2012). 

Някои от основните проблеми на цялата транспортна мрежа са липсата на капацитет на 

терминалите за обработка на контейнери, липсата на модернизирани морски 

пристанища и нуждата от по-нататъшно развитие на транс-европейските транспортни 

коридори (НПР, 2012). 

Енергийната инфраструктура също е добре развита с почти пълно електрифициране на 

населените места, но ниската енергийна ефективност на сградите и промишлеността, 

както и прекомерното използване на електричество, дърва и нискокачествени лигнитни 

въглища за отопление на домакинствата води до повишаване на разходите и 

замърсяването, и затруднява преминаването към по-ефективни алтернативи, като 

природен газ (НПР, 2012). Бумът в производството на възобновяема енергия, до 

известна степен спомага за намаляване на замърсяването, но от друга страна 

допълнително увеличава разходите за енергия. 
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От 2008 г. насам екологичната инфраструктура е подложена на интензивна 

модернизация, която е фокусирана върху нови регионални системи за депониране на 

отпадъци с отделни инсталации за рециклиране и модерни съоръжения за отпадъчни 

води, финансирани от Европейския съюз (НПР, 2012). Степента на изграденост на 

канализационната мрежа в България към 2011 г. е 61% и обслужва 74% от 

населението. (Споразумение за партньорство, 2014).  

Инфраструктурата на информационно-комуникационните технологии, като например 

мобилно покритие и широколентов интернет, е добре развита във всички градски и в 

повечето от селските райони. 

6.2 Местен контекст 

6.2.1 Жилищна осигуреност 

Повечето от жилищата в община Крумовград са частни еднофамилни къщи, които като 

цяло са в недобро състояние и се нуждаят от значителни подобрения, за да отговарят на 

съвременните строителни и комунални стандарти. 

По информация от ОПР, по-голямата част от жилищното строителство в общината се 

състои от масивни сгради, изградени от тухлена зидария, камък или кирпич с бетонни 

колони. Под 2% от сградите са сглобяеми панелни сгради (жилищни блокове с висока 

плътност на застрояване в Крумовград).  

Типичните къщи в региона имат дворове със зеленчукови градини и овощни дървета. 

Някои от къщите имат и асми за отглеждане на грозде. 

Фигура 6-1 Примери за еднофамилни жилищни сгради в ЗВ (АМЕС, 2014) 
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В гр. Крумовград има няколко многоетажни жилищни блока, които също са частна 

собственост. Както и в други български градове, тези жилищни сгради са били 

построени предимно през 70-80-те години на миналия век и се състоят от сглобяеми 

стоманобетонни панели, които сега са в лошо състояние и се нуждаят от структурна 

рехабилитация, за да може животът им да бъде удължен след 2020-2030 г. (виж Раздел 

6.1).  

Фигура 6-2 Панелни жилищни блокове в гр. Крумовград (Източник: Google StreetView) 
 

 

 

Както еднофамилните къщи, така и жилищните блокове в България, построени между 

края на 60-те и началото на 80-те години, обикновено имат проблеми със 

замърсяването, свързани с наличието на материали, съдържащи азбест в използваните 

строителни елементи - покривни керемиди, изолация на тръбите, каси на вратите, 

мазилки и други (НЦОЗ, 2007). 

6.2.2 Транспортна инфраструктура  

Пътната инфраструктура на територията на общината играе главна роля в 

транспортната инфраструктура, тъй като в общината липсва друг вид транспорт като 

железопътна система, летище или морско пристанище (ОПР, 2014). Най-близката жп 

гара със съоръжения за пътнически и товарни превози се намира в гр. Момчилград, на 

32 км от гр. Крумовград. Най-близките летища се намират в гр. Пловдив, на 133 км 

северозападно и в Александрупулис (Гърция), на 136 км югоизточно от гр. Крумовград.  

Общинската пътна мрежа е с дължина 261 км, като в добро състояние са определени 66 

км, в средно състояние са определени 78 км и в лошо състояние - 117 км (ОПР, 2014).  
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Според проекта на ОПР пътищата се нуждаят от ремонт, тъй като асфалтът на места е 

силно деформиран и не отговаря на съвременните изисквания за сигурен, модерен и 

бърз транспорт. Според общината липсата на средства за ремонт на пътищата, в 

комбинация с повишената интензивност на водната ерозия, особено на непавираните 

пътища, обясняват лошото състояние на общинската пътна мрежа (ОПР 2014). 

Анкетираните в изследването потвърждават, че качеството на пътищата е много лошо, а 

достъпът през зимата е силно затруднен (ДПМ СИПД, 2014). По време на консултациите 

за определяне на съществуващото състояние някои от заинтересованите страни в 

махала Къпел в минния район заявяват, че общината не ремонтира пътя до селото, тъй 

като населението е прекалено малко и пътят свързва само частни парцели (AMEC, 

2014). На най-често използваните пътища в ЗВ - второкласен път II-59, както и 

третокласни пътища III-509 и III-5904 изглежда на много места няма достатъчно табели 

и обновени маркировки. 

Фигура 6-3 Второ- и третокласни пътища в ЗВ (Google Maps, 2014 г.) 

 

Основните пътища в общината са описани по-подробно в плана за организация на 

движението на Проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада 

тепе. Основната пътна артерия представлява второкласен път II-59 с дължина 27 км. Тя 

преминава през общинския център - Крумовград и свързва общината със съседните 

общини Ивайловград и Момчилград. Този път свързва областния център и границата 

Маказа-Нимфея и свързва България и Гърция. Освен това, главен път II-59 осигурява 
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връзката на Крумовград с ГКПП Ивайловград-Кипронос. Пътят е в добро състояние. 

Пътната настилка е от асфалт. Пътят е с две платна. В Крумовград ограничението на 

скоростта е 50 км/ч. Пътят е с типична ширина на пътното платно от прибл. 9 м, с 

тротоари от двете страни. Между Крумовград и Момчилград ширината на пътното платно 

се стеснява до около 6 м, а ограничението на скоростта е 90 км/ч (с изключение на 

участъците, които преминават през населени места, където ограничението намалява до 

50 км/ч). Пътят е заобиколен предимно от земеделски ниви и гори, няма тротоари (ДПМ 

РПОД, 2014). 

Другият главен път в общината е път III-509, чието трасе е в посока североизток-

югозапад и се простира от Крумовград на североизток до Кукуряк на югозапад. Пътят 

преминава през няколко села и махали, включително Звънарка, Кандилка, Тополка и 

Токачка. В населените места ограничението на скоростта е 50 км/ч, а извън населените 

места - 90 км/ч. В Крумовград пътят е от градски тип с приблизителна ширина на 

платното 8 м. На места има улично осветление и тротоари. Останалата част от трасето 

на пътя в югозападна посока е от селски тип, с приблизителна ширина от 6 м. Пътят е 

заобиколен предимно от земеделски ниви и гори, няма пешеходни платна (ДПМ РПОД, 

2014). 

В процес на изпълнение към месец януари 2014 г. е проект „Реконструкция на част от 

пътната инфраструктура в община Крумовград“, включващ реконструкция на Местен път 

с. Подрумче и Път III-593, Орешари - Маджари  

Въпреки относително слабия трафик, в община Крумовград се случват 

пътнотранспортни произшествия. Според статистиката на НСИ през 2013 г. на 

територията на общината е имало 14 тежки пътнотранспортни произшествия, в резултат 

на които има 14 пострадали, от които един смъртен случай. За цялата Кърджалийска 

област е имало общо 141 тежки пътнотранспортни произшествия с 175 пострадали, от 

които пет смъртни случая. Сравнението на тежките пътнотранспортни произшествия на 

глава от населението показва, че в община Крумовград се случват по-малко 

произшествия, но въпреки всичко тя е представителна за произшествията на областно и 

национално ниво – виж Таблица 5-1 по-долу.  
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Таблица 6-1 Пътнотранспортни произшествия на местно ниво (НСИ Пътнотранспортни 

произшествия, 2013; НСИ Преброяване 2011).  

2013 Пътнотранспортни 

произшествия  

На глава от 

населението 

(НСИ 

Преброяване) 

Смъртни 

случаи  

Пострадали 

Община 

Крумовград 

14 7.86x10
-4

 1 13 

Област Кърджали 141 9.23x10
-4

 5 170 

България 7 015 9.53x10
-4

 601 8 775 

 

Въз основа на данните на НСИ може да се състави профил най-често срещаните тежки 

произшествия в област Кърджали. Те се случват най-вече в рамките на населените 

места, в тях участват предимно частни леки автомобили, и в резултат смъртните случаи 

сред пешеходците са повече на брой от смъртните случаи сред пътниците. Няма ясно 

изразени сезонни пикове, свързани с работни или ваканционни пътувания (НСИ 

Пътнотранспортни произшествия, 2013).   

6.2.3 Енергийна инфраструктура 

Електричество 

В община Крумовград има една водно-електрическа централа (ВЕЦ) - "Студен 

кладенец". Тя е част от каскадата Арда, която включва още ВЕЦ "Кърджали" и ВЕЦ 

"Ивайловград". ВЕЦ "Студен кладенец" има най-високо средногодишно производство на 

електроенергия до 2010 г. Средногодишната енергийна мощност на централата е 170 

GWh, а електроенергията произведената за 2010 г. е 253,7 GWh (ОПР, 2014).  

Според ОПР поддръжката на преносните и разпределителните мрежи и техните 

съоръжения на територията на община Крумовград се извършва от "EVN България". В 

плана също така се посочва, че всички населени места в общината са електрифицирани. 

Планът описва разпределителната мрежа в общината като сравнително добре развита, с 

няколко проблемни места по отношение на качеството и сигурността на доставките 

(ОПР, 2014). Това е допълнително потвърдено по време на консултациите за определяне 

на съществуващото състояние, когато се установява, че всяко населено място в ЗВ има 

достъп до електричество, дори и и по-слабо населените места като село Къпел. Дори 

жилището под наем в Чобанка има достъп до електрическата мрежа. Анкетираните в 

СИПД съобщават, че нямат оплаквания относно доставката на електроенергия (ДПМ 

СИПД, 2014).  

Вероятно най-големият проблем, свързан с електроенергията, е нейната цена - поради 

ниските доходи и жизнен стандарт на населението разходите за електроенергия 
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представляват сравнително голям процент от разходите на национално ниво - около 276 

лева годишно на член от домакинството, или около 4,7% от годишния доход на член от 

домакинството за 2013 г. (НСИ Доходи и разходи, 2014). Въпреки че действащите цени 

на електроенергията са най-ниските в ЕС, за последните няколко години те постоянно 

се покачват, което налага драстични мерки от страна на държавния регулатор, с цел 

предотвратяване на резки скокове на цените. Независимо от това се очаква по-

нататъшно постепенно увеличение на цените (ДКЕВР, 2014). 

На територията на община Крумовград все още няма изградени инсталации за добив на 

електроенергия от възобновяеми източници с промишлен мащаб (фотоволтаични или 

вятърни), въпреки че през 2012 г. е обявено инвестиционно намерение за изграждане 

на ветроенегриен парк, от което инвеститорът вероятно се е отказал. 

Природен газ 

Изключително нисък процент (<1%) от анкетираните в СИПД посочват, че се отопляват 

на газ. Този източник на енергия обикновено се използва за готвене. Доставките на газ 

не се извършват по газоразпределителна мрежа до отделните къщи в общината. Газта 

обикновено се доставя в бутилки, които могат да бъдат закупени/заменени на 

бензиностанциите и в дистрибуторските мрежи (понякога в газ станции за сгъстен 

газ/автогаз). Според проекта на ОПР, в близко бъдеще Общината не възнамерява да 

развива инфраструктура за доставка на газ. Използването на природен газ от газ 

станции за готвене и отопление в домакинствата е свързано с рискове от злополуки, 

поради лоша поддръжка на газовите бутилки и е причина за много смъртни случаи и 

наранявания при инциденти регистрирани в малки градове в България. Най-малко две 

такива злополуки в община Крумовград са били съобщени в местните и националните 

медии от 2012 г. насам, като при една от тях е напълно разрушена една селска къща и 

сериозно са ранени 5 души.   

Поради ниската цена на природния газ (сгъстен газ/автогаз) в България той се е 

превърнал в популярно гориво, използвано за превозните средства, оборудвани с 

газови уредби. Използването на такова гориво също е свързано с повишен риск от 

пожари, като Службата за пожарна безопасност е отчела 230 подобни инциденти в 

страната за периода януари-август 2014 г. Въпреки неотдавнашното покачване 

употребата автогаз, бензинът и дизеловото гориво остават най-използваните горива за 

превозните средства.  

Други енергийни източници 

Въз основа на данните от ОПР може да се заключи, че основните източници, използвани 

от жителите за отопление през зимата, са твърдите горива - дърва и лигнитни въглища. 

Това се потвърждава от консултациите със заинтересованите страни, при които 

интервюираните заявяват, че използват дърва за отопление в домакинствата си (АМЕС, 

2014). СИПД предоставя количествени данни за селата в ЗВ, както е показано на 
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Таблица 6-216-2 по-долу. 4% използват електричество като основен или един от 

основните източници за отопление. Местните домакинства използват предимно дърва за 

отопление (97%). По-нататък 19 домакинства в Къклица и 16 домакинствата в Гулия и 

Звънарка. Тези населени места са още по-далеч от мястото, където се намират 

алтернативни площи за събиране на дърва за отопление.  

Таблица 6-21 Енергийни източници, използвани за отопление - с разбивка по села в ЗВ 

(ДПМ СИПД, 2014) 
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Изходни данни: 

всички 

анкетирани 

396 67 65 37 17 80 19 23 11 25 44 8 

Дърва за огрев  65 63 36 17 80 17 23 11 25 40 8 

  97% 97% 97% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 91% 100% 

Електричество  6 5 - - - - - 1 - 4 - 

  9% 8% - - - - - 9% - 9% - 

Газ  - - - - - 1 - - - - - 

  - - - - - 5% - - - - - 

Други  1 1 - - - - - - - 1 - 

  1% 2% - - - - - - - 2% - 

Без отговор  - - 1 - - 1 - - - 1 - 

  - - 3% - - 5% - - - 2% - 

 

6.2.4 Комуникационна инфраструктура 

Крумовград се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна автоматична 

телефонна централа в Кърджали, състояща се от 13 крайни станции, разпределени в 

общината. 

Трите национални мобилни оператора МТел, Глобул и Вивател осигуряват 100% 

покритие на територията на общината. При консултациите за определяне на 

съществуващото състояние е установено, че мобилните мрежи са надеждни и в 

общината покритието е достатъчно добро. 

В ОПР се посочва, всички населени места на територията на община Крумовград имат 

възможност за достъп до Интернет през мобилен интернет предлаган от трите оператора 

(ОПР, 2014). Българската телекомуникационна компания осигурява високоскоростен 

интернет достъп чрез ADSL. Град Крумовград е обслужван от един Интернет доставчик, 

предлагащ кабелен интернет. Въпреки това, при консултациите за определяне на 

съществуващото състояние е установено, че малък брой хора имат достъп до интернет в 

общностите в близост до минния обект и в гр. Крумовград (АМЕС, 2014). Това вероятно 

се дължи на свързаните с услугата разходи. Някои от интервюираните посочват, че 
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използват интернет в интернет кафе в гр. Крумовград (AMEC 2014). Въпреки че 

достъпът до интернет чрез мобилни телефони се осигурява в общината от трите мобилни 

оператора, по време на консултациите е установено, че малко хора използват тази 

услуга, което отново най-вероятно се дължи на разходите, свързани с услугата. 

Резултатите от проучването на домакинствата показват, че 61% от анкетираните не 

разполагат с достъп до интернет, 38% използват интернет вкъщи и много малко 

използват мобилен интернет или интернет в интернет кафета, училища или в читалища 

(1%).  

6.2.5 Водоснабдяване  

Водоснабдяването на град Крумовград и 37 села в общината (82% от населението) се 

извършва и поддържа от държавната и общинска фирма "ВиК" ООД - Кърджали. По 

данни на НСИ за 2010 г. делът на водоснабденото население е нараснал до 82.8% (НСИ 

Водоснабдяване, 2014).  Останалите населени места разчитат на локални източници 

(кладенци, местни извори). При СИПД е установено, че домакинствата се снабдяват с 

питейна вода предимно (90%) от водопроводната система. Останалите 10% използват 

кладенец за тази цел, а 6% - местен водоизточник (ДПМ Крумовград СИПД, 2014). 

Водоснабдяването на селата Къклица и Скалак зависи предимно от кладенци и местни 

водоизточници. 

Съобщава се, че техническото състояние на водоснабдителната мрежа е лошо и около 

90% от инфраструктурата изисква подмяна (ДПМ Крумовград, 2014), като част от 

рехабилитационни дейности в гр. Крумовград и съседните селища е започната през 

2013 г. (Община Крумовград, 2013).  

Резултатите от СИПД показват, че между 8% и 36% от изследваните домакинства имат 

проблеми с водоснабдяването (ДПМ Крумовград СИПД 2014). По време на 

консултациите със заинтересованите страни жителите на с. Изгрев, посочват, че липсата 

на достъп до вода възпрепятства обработката на най-плодородните почви (АМЕС, 2014). 

Около 90% от домакинствата анкетирани в СИПД използват питейна вода от 

водопроводната система, а останалите 10% използват питейна вода от кладенци. Около 

76% определят качеството на питейната вода като задоволително, а 24% от тях 

заявяват, че качеството е незадоволително (ДПМ СИПД, 2014). Най-недоволни от 

качеството на водата са живущите в кв. Изгрев и в с. Звънарка. Около 8% от всички 

домакинства изпитват затруднения в доставките на вода (по-голямата част от тях са в с. 

Звънарка - 36%). Основните проблеми, особено по отношение на питейната вода, са 

свързани с високите цени. Съобщава се и за прекъсвания във водоснабдяването и 

замърсяване (ДПМ Крумовград СИПД, 2014). По време на консултациите със 

заинтересованите страни, някои жители на махала Ладово заявяват, че нямат на 

разположение питейна вода, затова се налага да купуват бутилирана вода, както и че 

качеството на водата в местните кладенци не е изследвано (AMEC, 2014).  
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6.2.6 Канализация и защита от наводнения 

Според ОПР най-големият риск за качеството на водата е недоизградената 

канализационна система на гр. Крумовград, която позволява на отпадъчни води от 

домакинствата директно да се заустват в река Крумовица (ОПР 2014). На територията на 

община Крумовград има изградена канализационна мрежа за гр. Крумовград и модулна 

инсталация за пречистване на отпадни води за кв. Изгрев. Общината, в партньорство с 

новосформираната регионална Асоциация по ВиК, на която тя е член, изгражда 

канализационни системи и дребномащабни модулни съоръжения за пречистване на 

отпадни води в някои от селата и махалите в ЗВ, като Голямо Каменяне, Овчари, 

Полковник Желязково и Рогач (Община Крумовград, 2013).   

Резултатите от СИПД за селищата в ЗВ показват, че само 36% от домакинствата 

използват централизирана канализационна система. Други 43% използват местни 

септични ями, а сравнително висок процент - 19% - заустване на отпадните води 

директно в земята или в реката. Тази незаконна практика изглежда е най-често срещана 

в селата Скалак и Звънарка, докато всички анкетирани жители с. Дъждовник съобщават, 

че използват септична яма съобразена със законовите изисквания - виж разбивка по 

населени места на Таблица 6-3 по-долу. 

Таблица 6-3  Разбивка на използваните канализационни решения по населени места 

(ДПМ СИПД, 2012) 
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Септична яма (редовно 

изпомпвана от 

домакинството) 

- - 49% 100% 64% 68% 91% 55% 64% 55% 75% 

Санитарна/комбинирана 

канализация 

99% 95% 32% - - 5% - - - 5% 13% 

Директно заустване в 

околната среда 

(поток/почва) 

1% - 11% - 39% 26% 9% 55% 36% 41% - 

Септична яма (редовно 

изпомпвана от 

Общината) 

- - 8% - - - - - - - - 

Други - - 8% - - - - - - - - 

Без отговор - 5% 3% - - - - - - - 13% 
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Съгласно Доклада за ОВОС на ДПМ Крумовград не съществуват източници на 

промишлени отпадни води, нито каквито и да било площи, които са идентифицирани 

като потенциално засегнати от селскостопански източници (Данго, 2010).  

По отношение на риска от наводнения, в Доклада за ОВОС на проекта е посочено, че 

почвите, които са основно канелени с ниско съдържание на соли и с песъчлив и 

глинесто-песъчлив, каменист състав, са силно ерозирали поради обезлесяване, и 

капацитетът им за регулиране на водното съдържание е силно влошен, което причинява 

бърз валежен отток (Данго, 2010). През 2014 г. в България претърпя редица бедствия, 

включително множество проливни валежи и внезапни наводнения в много части от 

страната, обикновено приписвани на зле проектирани и поддържани изменени заливни 

тераси на реки, напояване в селското стопанство и градски канализационни системи. 

Крумовград е относително незасегнат, не са регистрирани наводнения, жертви и 

материални щети.  

6.3 Битови отпадъци  

Към настоящия момент, за депониране на битовите отпадъци, общината използва 

временна площадка в землището на с. Вишеград. На площадката няма система за 

регистриране на постъпващите отпадъци (ОПР, 2014). Съобщава се, че тази услуга е 

надеждна и по-голямата част от анкетираните в съществуващото проучване твърдят, че 

разчитат на нея за депониране на своите отпадъци (АМЕС, 2014). Според анкетираните 

в СИПД 80% домакинствата твърдят, че общината редовно събира твърдите битови 

отпадъци. 17% от домакинствата посочват, че ги изгарят (редовно или от време на 

време), а други 17% ги изхвърлят близо до дома си на определените за това места (ДПМ 

Крумовград СИПД, 2014). 

Строителните отпадъци се изхвърлят на общинското депо за отпадъци, където те се 

използват като материал за запръстяване на клетките в депата за битови отпадъци. 

Няма общинска служба, която да събира тези отпадъци. Те се транспортират до депото 

от притежателите им (ОПР, 2014). Медицинските отпадъци, генерирани в общинската 

болница се съхраняват в  специализирано хранилище и след това се извозват в София 

за изгаряне (ОПР, 2014). 

6.4 Служби спешна помощ 

Според информация, публикувана от Министерството на вътрешните работи, пожарната 

в Крумовград е основана през 1969 г. и има 2 модерни пожарни коли, доставени през 

2006 г., и три по-стари такива. Към бригадата функционират четири доброволчески 

екипа от млади хора, за да помагат в случай на извънредни ситуации - наброяващи 

около 30 доброволци.  
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Според Дирекция на полицията в Кърджали, общият брой на персонал от местната 

полиция в Крумовград е 59, като е посочено, че 11 от тях са с висше образование. Няма 

информация за полицейското оборудване.  

Болницата в Крумовград (виж по-долу описание в раздел 10.2) има два функциониращи 

местни линейки от последното обновяване болница през 2010 г. насам (Класа, 2010). 

Най-близкият напълно оборудван център за спешни услуги се намира в областния град 

Кърджали. 

6.5 Развлекателна и възстановителна инфраструктура 

В община Крумовград няма театри или кина. През лятото, откритата амфитеатрална 

сцена в парка на града се превръща в лятно кино. В общината има 12 културни 

центрове, известни в България като "читалища" ("място за четене"). В Крумовград има 

няколко класа по танци в популярното читалище "Христо Ботев". Други събития, 

организирани от читалище "Христо Ботев", включват тържества и концерти.  
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7 Природни ресурси и земеползване  

7.1 Национален контекст 

Земеделските земи в България покриват около 51,2% от територията на страната, в 

сравнение с 42,67% за горите и 4,9% за градските райони. Според статистиката, 

режимите за ползване на земята и земната покривка са относително стабилни (ЕАОС, 

2011), въпреки че често се съобщава за повсеместен проблем с незаконната сеч в 

държавния горски фонд. Според някои неофициални данни тя възлиза на 45% от 

годишната сеч (WWF, 2005) - към 2014 г. за този проблем все още не са предприети 

мерки (WWF, 2014).  Друг национален проблем, свързан със земеделската земя и 

горите, е висока киселинност на почвата – засегнати са 1,5 милиона хектара, или 11% 

от общата площ на обработваемата земя. Около 500 000 хектара са с нива на 

киселинност, които са токсични за повечето селскостопански култури. Това се дължи на 

комбинация от минерални субстрати, киселинни дъждове от въглищни електроцентрали 

и прилагането на азотно торене на земеделските земи (ЕАОС, 2011).  

7.2 Предназначение на земята 

Българският Закон за устройство на територията официално определя 7 типа територии, 

свързани с конкретни режими на земеползване - урбанизирани територии, земеделски 

територии, горски територии, защитени природни територии, нарушени територии 

(включително депа за отпадъци, свлачища, рудници, хвостохранилища и др.) и 

транспортни територии (пътища, железопътни линии, пристанища и летища). 

Режимите на земеползване в повечето от гореспоменатите типове територии, се уреждат 

от специални закони (които или се отнасят до самите територии, или до начина им на 

трайно ползване и ограничения). Тези закони включват:  

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи  - регулира 

правата на собственост и режимите на ползване на териториите, определени 

като земеделски земи; 

• Закон за горите -  регулира процедурите за смяна на предназначението и 

освобождаването на земи и гори от т.нар. горски фонд (обществени горски 

земи), както и за учредяване на права на преминаване и сервитути за 

строителни обекти и обекти на техническата инфраструктура в земи на горския 

фонд.  

• Закон за защитените територии -  регулира националната мрежа от защитени 

територии, като национални паркове, резервати и природни забележителности; 

• Закон за биологичното разнообразие -  регулира паралелната система на 

защитените зони на биологичното разнообразие, включени в мрежата на ЕС 

НАТУРА 2000, включително територии от значение за Общността (ТЗО) и 

специални защитени зони (СЗЗ); 
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• Закон за лова и опазване на дивеча - определя така наречените "ловни 

стопанства", които включват всички земи, гори и повърхностни водни обекти 

извън урбанизираните територии, където може да бъде намерен дивеч и да се 

практикува лов.  

• Закон за подземните богатства – регулира търсенето, проучването и 

добивната дейност в мини/кариери в страната.  

7.3  Преглед на земеползването на местно ниво 

Според Доклада за Оценка за въздействието върху околната среда, община Крумовград 

се състои от 48,8% гори, 47,8% земеделски земи, 2,2% градове, села и махали и 1,2% 

повърхностни водни обекти, транспортна и друга инфраструктура (Данго, 2010). Почти 

половината (47%) от земята, използвана в селското стопанство, е частна собственост и 

е разделена на малки стопанства. По-голямата част от поминъка в района зависи от 

местното земеделие и животновъдство, отглеждане на тютюн, паша на животни, 

производство на други култури. По отношение на селското стопанство, при 

растениевъдството преобладава отглеждането на тютюн - традиционно повечето малки 

стопанства се занимават с отглеждане на тютюн (виж по-подробно описание в Раздел 

9.2.2). Отглеждането на тютюн е формален източник на приходи, като производителите 

сключват договори с купувачите в началото на сезона. Според Областна дирекция 

земеделие – Кърджали, малка част от територията (135 ха) се използва за отглеждане 

на пшеница и 12 дка за ечемик (ОДЗ, 2014). Селскостопанската продукция се продава 

предимно на купувачи, които пътуват извън общината и тъй като купувачите пътуват до 

производителите, няма голямо договаряне на цени и генерираните приходи са ниски.  

Според базовите проучвания, както и анализ на ГИС, на изток и отчасти на юг от зоната 

на проекта земите са предимно подходящи за отглеждане на тютюн, поради близостта 

им до река Крумовица и необходимостта от напояване. На север и на запад земята се 

използва предимно за пасище и в по-малък мащаб за отглеждане на тютюн (виж 

Приложение 2).   

Таблица 7-1: Типове земя в общините в област Кърджали, 2011 (ОДЗ, 2014) 

*Данните от ОДЗ не уточняват за какво точно се използват 

Община 
Общо 

обработваема 
земя 

Включително: 

Гори Земеделска 
земя 

Пасища Други* 

 ха ха ха ха ха 

Ардино 13 192 4 964 6 244 1 984 18 942 

Джебел 7 633 4 294 1 552 1 787 14 348 

Кирково 20 034 10 187 8 478 1 368 31 176 

Крумовград 38 378 14 631 17 423 6 324 43 036 

Кърджали 22 731 12 218 6 714 3 799 22 501 

Момчилград 15 927 6 256 8 185 1 486 17 899 
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Черноочене 12 059 5 303 5 214 1 542 19 458 

Общо за 
област 
Кърджали 

129 953 57 853 53 811 18 289 167 360 

7.4 Собственост върху земята 

По данни на НСИ пазарът на земеделски земи в Крумовград е слабо развит. През 2011 г. 

са направени само 11 сделки за покупка на земя (22 през 2010 г.) за обща площ от 56,5 

декара7 (330,7 дка през 2010 г.). Продажната цена за декар в Крумовград е 265 лв. през 

2012 г., в сравнение със средната цена за страната от 547 лв. През 2013 г. са направени 

4 сделки за отдаване под наем на 403 декара земеделска земя на средна цена 9 лева за 

декар. Тази цена е значително по-ниска от средната за областта – 14 лв. и за страната – 

38 лв. (НСИ Пазар на земя, 2014).  

При СИПД, което е съсредоточено върху целевата група на домакинствата в ЗВ, е 

установено, че 31,6% от домакинствата притежават земя, както и че общата площ на 

притежаваната от тях обработваема земя е 55,3 ха, като средната площ на домакинство 

е 0,464 ха. Сред участниците в проучването няма едри земеделци. Трябва да се 

отбележи, че по-голямата част от анкетираните не включват в собствеността си двора на 

къщата, в която живеят, тъй като това по принцип е урбанизирана територия в 

регулацията в населените места. Дворовете на къщите в България се използват като 

зеленчукови и овощни градини за собствена прехрана, а в района на Родопите 

откритите площи на дворовете понякога се използват за сушене на тютюн. 

Обработваемата земя, декларирана от целевата група, обикновено намира на по-малко 

от 1 километър от дома на семейството и е със сравнително лесен достъп, а 14% от 

земите на домакинствата се намират на разстояние между 1 и 5 км от дома (ДПМ 

Крумовград СИПД, 2014).  

Според СИПД, 88% от частната обработваема земя се обработва от домакинствата - за 

разлика от други селскостопански райони в България, като например североизточния 

регион, където повечето от земята, притежавана от домакинствата, се отдава под наем 

на големи земеделски производители за обработка и осигурява стабилен и сигурен 

доход от годишни наеми на земята. Обработването на малките парцели от 

домакинството е много по-трудно и по-малко ефективно и предполага по-малки печалби 

и по-високи разходи за производство. Получените отговори разкриват също, че около 

7% от обработваемата земя не се използва изобщо (този процент е по-малък от други 

български селски райони, като северозападния например), а едва 3% от обработваемата 

земя се обработват съвместно с други домакинства (ДПМ СИПД, 2014). 

12,9% от домакинствата притежават пасища – средното домакинство в целевата група 

притежава около 0,886 ха пасища. Пасищата също са относително лесно достъпни, като 

                                              

7 10 декара (дка) са равни на 1 хектар (ха). 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

57 

 

62% от тях са на разстояние до 1 км, а 88% - на разстояние до 5 км. В 76% от случаите 

те се използват от домакинства, които ги притежават (ДПМ Крумовград СИПД, 2014).  

Само 2% от анкетираните домакинства притежават гори - общата площ на горите е само 

4,5 ха, което съответства на националната тенденция земите да бъдат предимно 

държавна и общинска собственост. Пустеещи земи - негодни и необработваеми земи 

представляват останалите 2,1 ха земеделска земя, собственост на домакинствата, като 

само 0,8% от домакинствата декларират, че притежават такива земи (ДПМ СИПД, 2014).  

Анализът на собственост върху земята по отношение на пол показва, че повече жени 

притежават жилища отколкото мъже, с 78% собственици жени и 76% собственици мъже. 

Въпреки това извадката показва, че повече мъже притежават земя (парцели отделни от 

домакинствата) отколкото жени, макар и процентът разлика да е незначителен, с 39% 

мъже собственици на земя и 32% жени собственици на земя. По същия начин 

собствеността на обработваемата земя показва, че 4% от извадката е била собственост 

на мъже и 3% е собственост на жени. 

7.5 Преглед на природните ресурси  

7.5.1 Води  

Общинската инфраструктура и използването на централен водопровод за питейна вода 

са описани в Раздел 6.2.5 по-горе. 91% от анкетираните в СИПД посочват, че освен за 

питейни/битови нужди, използват водата за напояване на култури – предполага се, че 

става въпрос както за вода от централното водоснабдяване, така и от кладенци на 

домакинствата (ДПМ Крумовград СИПД, 2014). 

По отношение използването на местни водни ресурси (за непитейна вода), такива са 

местните потоци и няколко малки местни микроязовири. Проектът се намира в западната 

част на водосборния басейн, по средното течение на река Крумовица, десен приток на 

река Арда, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград. Река Крумовица се намира 

на южния граничен планински рид (Мъгленик) на Източните Родопи и тече на север. 

Общата й дължина е 58,5 км, а водосборният й басейн е с площ е 670,8 км2. В община 

Крумовград има няколко микро-язовира с местно значение - яз. „Сливарка“ 1 и 2, яз. 

„Голямо Каменяне“, яз. „Черничево“. На границата на общината с община Кърджали е 

разположен голям язовир с национално значение - яз. „Студен кладенец” (Данго, 2010).  

Съгласно консултациите със заинтересованите страни, дали земеделските земи са 

подходящи за отглеждане на тютюн и зеленчуци, зависи най-вече от близостта им до 

река Крумовица (АМЕС, 2014). Дори по-плодородните почви, които се намират далеч от 

реката са по-малко привлекателни, тъй като според интервюираните заинтересовани 

страни, няма съоръжения за напояване. От наблюденията по време на консултациите за 

определяне на обхвата и консултациите за опреде е установено, че най-интензивното 

земеделие се развива в площите на изток от Ада тепе, които се намират близо до река 

Крумовица (AMEC, 2014), докато на запад от Ада тепе, където няма съоръжения за 
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напояване, домакинствата предпочитат да се занимават с животновъдство. Отговорите 

дадени в СИПД показват, че 64% от анкетираните домакинства използват за напояване 

водата от централния водопровод, а други разчитат на вода от кладенци, дъждовна вода 

и сондажи.  

Идентифицирани са няколко чувствителни места по отношение на питейната вода - 

обществени чешми и кладенци за водопой на животни. Трябва да се отбележи, че 

интервюираните заинтересовани страни са силно заинтересовани от съхранението на 

тези чешми (АМЕК, 2014). Това отношение се корени в културните традиции на 

смесеното население в района. В миналото е било традиция заможните членове на 

общността да изграждат обществени чешми в близост до населените места (често на тях 

е изписана годината и инициалите на семейството благодетел). Те са били особено 

ценени, тъй като са съкращавали разстоянието, което жените е трябвало да изминават, 

за да напълнят вода, а коритата са били използвани за поливане и поене на домашните 

животни. Самите чешми са представлявали важно място за социални контакти в малките 

населени места. До ден днешен местните хора в района и в цяла България са много 

привързани към своите обществени чешми и все още ги използват като източник на 

питейна вода, дори когато имат домашни кладенци и централното водоснабдяване е 

достигнало до почти всички къщи. Трябва да се отбележи също така, че обществените 

чешми крият риск от заразяване с патогенни и вредни вещества. Много нови случаи са 

регистрирани в цялата страна, включително замърсяване на множество чешми в област 

Кърджали, регистрирани през 2014 г. (РЗИ Кърджали, 2014).  

7.5.2 Почви 

В община Крумовград са най-разпространени излужените канелени горски почви 

(ДОВОС 2010). Те са подходящи за топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, 

тютюн, лоза и др. (ОПР 2014 – виж също Раздел 9 - описание на поминъка). 

Интразоналните почви – рендзините са рядко срещани, а алувиалните почви се срещат 

още по-рядко. Няма местна публична информация за специфичната употреба на 

местните почвени ресурси или за темповете на ерозия на почвената покривка.  

7.5.3 Гори и биоразнообразие 

Според публикуван Преглед на екосистемните услуги (Зарвудакис, Рашев, 2007) в 

община Крумовград се срещат следните екосистеми: гори (38 867 ха), ливади (21 560 

ха) и вътрешни водни басейни и влажни зони (475 ха). Общата стойност на 

екосистемните услуги в Крумовград се оценява на около 115,7 милиона лева на година. 

Тъй като горите представляват почти половината от общата площ, те възлизат на 87,8 

милиона лева. По-голямата част от горите са широколистни (26 426 ха), срещат се също 

и иглолистни (4724 ха) и смесени гори (7716 ха). Повече от 90% от горите в общината 

са залесени и се използват за стопанска сеч. Освен тяхното стопанското значение, 

горите са важни също и за домакинствата. Изчислено е, че около две трети от 

населението в Родопите използват дърва за отопление, както беше посочено по-горе по 

отношение на инфраструктурата (Зарвудакис, Рашев, 2007). Ливадите и откритите 
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пространства се оценяват на 13 милиона лева годишно. Вътрешните водни басейни и 

влажни зони носят 9,2 милиона лева на година. Оценката включва материални ползи, 

както и поддържащи и културни ползи. 

Освен дървесината, местното население ползва редица горски продукти и услуги като 

гъби, билки и плодове, както и дивеч и риба, които изобилстват в местните гори и реки, 

както и естетически екосистемни услуги под формата на екотуризъм (виж Раздел 9 

относно икономиката за описание на тези ползи и свързания с тях поминък). За 

съжаление няма достоверен опис на диворастящите горски ресурси (изкуствените 

насаждения с билки посочени в ОПР са изброени в Раздел 13.2.2 Билки). 

Почти 80% от територията на община Крумовград е включена в европейската 

екологична мрежа Натура 2000, с 4 защитени зони съгласно Директива 2009/147/ЕО на 

Съвета (Директива за птиците) - "Крумовица", "Студен кладенец", "Мост Арда" и "Бяла 

река"; и една съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директивата за 

местообитанията) - "Родопи – Източни" (МОСВ Натура 2000, 2014) (виж Фигура 7-1). На 

територията на община Крумовград има и едно важно орнитологично място – 

"Крумовица", което е от глобално значение (BirdLife, 2014).  

В района на Крумовград има три защитени територии от Българска национална мрежа от 

защитени територии: "Женда", "Рибино" и "Момина скала", както и три природни 

забележителности: "Каменно плато" (между селата Ковил и Джанка), "Орлови скали" 

(северозападно от Крумовград) и вечнозелени дъбови гори близо до с. Скалак (ИАОС, 

2014)
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Фигура 7-1: Защитени зони на България 
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7.6 Поминък и природните ресурси  

Събиране на гъби, билки, плодове 

Поминъкът на някои местни хора е свързан със събиране и продажба на диви растения, 

билки, гъби и др. Събирането на билки и гъби е много разпространен поминък, с пазари 

в чужбина и в България, но също така често се извършва незаконно. В Крумовград тази 

група от хора е относително малка, в сравнение с такива групи в Западните Родопи, 

Централен Балкан и други части на България. Задълбочен доклад за екосистемните 

услуги е разработен и включен в ОСВ в Приложение Б, като в него се установява 

степента на зависимост от събирането на природни ресурси като поминък и дейност на 

препитание. 

Фигура 7-3: Мъже събират гъби Chanterelle в Щърбина (ляво). Гъби, събрани в зона Ада 

тепе С41 25'59" И25 39'12" (дясно) 

 

Констатациите от СИПД показват, че 54% от всички 396 изследвани домакинства повече 

или по-малко редовно практикуват дейности по оползотворяване на природните ресурси 

на местните екосистеми, като събиране диви плодове, на дърва за огрев, лов и др. 

Събирането на диви плодове и медицински растения се практикува от 29% от 

домакинствата. Хората използват местните природни ресурси най-вече за собствени 

нужди и не ги разглеждат като важен източник на доход за домакинството. Трябва да се 

отбележи обаче, че местните роми посочват събирането на билки като основен източник 

на доходите (80%), които получават. Видовете билки и гъби, които се събират, са 

описани в Таблица 7-2 по-долу. Освен това, консултациите за определяне на 

съществуващото състояние разкриват, че гъбите и диворастящите билки са в изобилие в 

цялата община и не са ограничени до една единствена зона. Фигура 7-4 илюстрира 

горските зони, в които гъбите растат. Един от интервюираните споделя, че повечето 

събирачи пазят точното място на намиране на гъбите в тайна. Трябва да се отбележи, че 

от 5 интервюирани с ромски произход, 4 отбелязват, че събирането на гъби е основен 

източник на доходи, от който зависят.  
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Таблица 7-2: Видове и употреба на диворастящи гъби и билки в ЗВ  

Наименование  Употреба 

Риган Готвене 

Чубрица Готвене 

Маточина Подправка 

Липа  Чай (медицински) 

Салвия (градински чай)  Чай (медицински) 

Шипка Чай 

Мащерка  Чай и готвене 

Хвойна (защитен вид) Готвене 

Ябълков цвят Пектин 

 

Гъби Употреба 

Гъба припънка Готвене 

Манатарка Готвене 

Обикновена млечница Готвене 
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Фигура 7-4: Зони за събиране на гъби в община Крумовград, определени от оцветени в 

тъмно-зелено райони, показващи наличието на горска растителност, на изображения 

Landsat 543 

 

Лов 

Има два дивечовъдни резервата (ОПР, 2014), единият от които - "Студен кладенец" е от 

национално и международно значение. Той се намира южно от язовир Студен кладенец, 
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на границата между общините Момчилград и Крумовград и е с обща площ от 5 577 ха. 

Резерватът предлага лов на едър дивеч (елен лопатар, сърна, дива свиня, вълк, 

лисица), дребен дивеч (заек, пъдпъдъци) и позволените видове диви патици. Освен 

стотиците местни ловци, край дивечовъдния резерват "Студен кладенец" се събират и 

ловци от цяла България, като е регистрирано също и широко разпространено 

бракониерство (Krumovgrad.bg, 2013). 

В община Крумовград има 13 активни ловни стопанства, определени от Министерството 

на горите (Фигура 6-5). Установени са 13 ловни групи, всяка от които е назначена на 

съответна територия. При консултациите за определяне на съществуващото състояние е 

установено, че отделните групи поддържат добри отношения и няма съществуващи 

конфликти или съперничество. Ловните територии предлагат лов на глиган, заек, вълк, 

лисица, белка, както и пъдпъдъци, яребици, горски бекас и водни птици. Според 

консултациите, еленът обикновено също е обект на лов (понастоящем е забранен), но 

мюсюлманите не го отстрелват, тъй като за тях той е свещено животно. Ловците не 

използват капани, тъй като това е незаконно (AMEC, 2014).  

Консултациите за базово състояние установяват, че ловците ходят средно по 5 до 10 км 

дневно. Ловният сезон за птици продължава между 15 август и 15 януари, и между 1 

октомври и 31 декември за бозайници, въпреки че може по изключение да бъде 

удължен до края на януари. Годишната такса за разрешително за лов е 150 лв., а 

дневното разрешително струва 62 лв. (за лов и риболов) и се закупува от местното 

горско стопанство.  

Освен в ловни дейности, ловните дружинки могат също да участват в дейности, 

организирани от Националния ловно-рибарски съюз, включително наблюдение и 

проследяване на дивеча, както и платен лов на хищници официално обявени за 

"вредни" (които могат да се конкурират за дивеча), за които получават компенсация от 

ловната асоциация както следва: 

• Вълци – 100 лв. за убито животно; 

• Чакали - 25 лв. за убито животно; 

• Лисици – 10 лв. за убито животно;  

Тази дейност се контролира стриктно и зависи от числеността на популациите. 

Ловна дружина „Луличка“ е една от тринайсетте дружини в общината (Фигура 7-5, 

територия 6). Разположена на 35 хектара, това е единствената ловна територия, на 

която навлиза проекта. Дружината има 50 члена, всички от които са мъже. 

Консултациите за определяне на съществуващото състояние установяват, че животни 

като вълци, чакали, лисици, диви свине и птици са обект на лов на тази територия. 

Само частта, в която се смята, че се ловуват глигани, се намира в зона Ада тепе, 

въпреки липсата на огради, които да ограничават движението. Смята се, че има диви 
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свине и на други ловни територии в общината. Границите на ловните територии не могат 

да се местят, тъй като те са фиксирани.  

Ловуването в общината остава относително ограничен , вероятно поради разходите, 

свързани с тази дейност. Резултати от изследването показват, че само 5% от 

домакинствата ловуват. Месото се използва за лична консумация, а ловът се разглежда 

като дейност за развлечение и отмора. Трима от общо 396 участници в изследването 

казват, че използват лова като източник на доходи.  

Фигура 5: Карта на ловните стопанства (Източник: ДПМ Октомври 2014) 
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Риболов 

Възможности за риболов предлагат реките Арда и Крумовица. Рибарите ловят риба 

основно за лична консумация, а не за търговски цели. Риболовът се практикува 

предимно от мъже. Те често ловят риба в реката под Ада тепе и в микроязовира8, ловят 

мряна, костур, шаран, пъстърва, кефал, щука, сом и червеноперка. 15% от 

изследваните домакинства практикуват риболов като развлекателна дейност (ДПМ 

Крумовград СИПД, 2014).  

 

Фигура 7-6: Рибари ловуват в малко язовирче край Кокошар 

 

Пчеларство 

Пчеларството е традиционна селскостопанска практика в Крумовград. Въпреки че не е 

толкова популярен като тютюна, този сектор има тенденция към нарастване, поради 

факта, че ЕС осигурява средства за подкрепа на пчеларството. Финансиране се 

предоставя само на регистрирани пчелари. Според Националната 

ветеринарномедицинска служба в Крумовград броят на регистрираните пчелни 

семейства (кошери) се е увеличил от 2 600 през 2010 г. до 2 654 през 2013 г. (ДПМ 

СИПД, 2014). Резултатите от СИПД обаче показват, че средно само 4% от домакинствата 

гледат пчели. Според резултатите от СИПД най-много кошери се гледат от жителите на 

                                              

8 Микроязовирите са образувани при отклоняване на водите на естествени потоци (клисури, малки 
реки и потоци), а техните води се използват предимно за напояване и водоснабдяване.  
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с. Къклица - 35%. Този процент е по-малък (11% - 18%) за жителите на селата Малко 

Каменяне, Скалак и Рогач, а в с. Гулия само 4% от хората се занимават с пчеларство. 

Във всички останали населени места хората не се занимават с пчеларство (ДПМ СИПД, 

2014). Участниците в изходните интервюта декларират, че произведеният мед е 

предимно за домашна употреба, а излишъкът се продава. Интервюираните, които са 

запознати с местното пчеларството също са на мнение, че районът е незамърсен и е 

много подходящ за пчеларство (AMEC, 2014).  

Фигура 7-7: Пчеларство във Върхушка (ляво). Пчеларство  във Щърбина (Къклица) 

(дясно) 

 

Отдих и използване на земята 

Земята се използва в по-малка степен за отдих и отмора (не туризъм). В рамките на ЗВ 

има една изоставена туристическа хижа и 4 туристически бунгала (собственост на 

общината), които  изглежда се използват от едно училище в Крумовград, въпреки 

лошото им състояние (ДОВОС, 2010) (виж Фигура 7-8). Според консултациите за 

определяне на съществуващото състояние, хората използват и горските зони в 

общината за разходки и  туризъм, но това  не е добре развито като дейност.  

Риболова като спорт се развива  по река Крумовица, която обхожда южната страна на 

Ада тепе и максималният й отток е през зимата. Риболовът също се развива и в малки 

язовирчета и по реките Арда и Кесебир. Малко от интервюираните се занимават с 

риболов. От селата, които  са  консултирани, само тези в Къклица (Щърбина и 

Кременик) ловят риба. Бреговете на Крумовица се използват също и за пикник, и 

почивка.  

Ловът също се възприема като дейност за отмора, както е описано отгоре.  
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Фигура 7-8: Изоставена хижа в Ада тепе С41 26' 36" И25 39' 16" (ляво). Изоставени 

бунгала С41 26' 31" И25 39' 20" (дясно). 
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8 Образование 

8.1 Национален контекст 

8.1.1 Национална образователна система 

В България е приета система за задължително начално и средно образование, което има 

светски характер и се предоставя безплатно в системата от държавни и общински 

училища. Съгласно Закона за народната просвета гарантираното от държавата право на 

безплатно и задължително образование се прилага за всички деца от 7 до 16-годишна 

възраст, под централизираното управление на Министерството на образованието. 

Министерството прилага строга система от образователни изисквания – учебни 

програми, лицензирани учебници и система за акредитация на учителите, която се 

отнася до всички нива на образование. Частните училища също са приети, като са 

длъжни да се съобразяват с държавните образователни изисквания, но държавното 

финансиране за частно образование е ограничено.  

Образованието в детските градини, училищата и обслужващите звена се провежда на 

български език. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да 

изучават своя майчин език (например турски) в общинските училища под контрол от 

страна на държавата.  

В член 12 от Закона за народната просвета се посочва, че "Български детски градини и 

училища с чуждестранно участие се откриват или преобразуват по искане на 

регистрирани в Република България сдружения, или корпорации, или фирми между 

български и чуждестранни физически и/или юридически лица." В България има и 

чуждестранни училища, и се прилагат и чуждестранни образователни програми, като 

например българската организация от мрежата Teach for All, а до 2013 г. са изпращани 

учители от Корпуса на мира на САЩ. Големи компании, особено от  минната индустрия и 

IT сектора, често си партнират и финансират училища, най-вече техникуми, свързани с 

конкретната индустрия. 

Висшето образование е съсредоточено в големите градове, където съществува мрежа от 

повече от 50 акредитирани институти за висше образование (университети и колежи), 

повечето от които са универсални или са клонове  на големи регионални университети. 

Най-близкият до община Крумовград университет е регионалният клон на Пловдивския 

университет, който се намира в град Кърджали и предлага специалности в областта на 

филологията, бизнеса и туризма. Бургаският свободен университет, който е 

специализиран в икономически, правни и хуманитарни и информационни науки също е 

достъпен за района на Крумовград.  

Съществуват различни формални и неформални възможности за учене през целия 

живот, кариерно обучение и преквалификация, някои от които са регулирани от 
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държавата, а някои се осъществяват в партньорство с академични институции. За някои 

професионални умения съществува система за сертифицирано обучение (като например 

език и компютърна грамотност), която е въведена с подкрепата на Европейските 

структурни фондове в периода 2007-2013 г. по Оперативна "Програма за развитие 

човешки ресурси" (МТСП, 2007). Все още често използвана форма на неформални 

образователни услуги са частни учители по езици, гимназиални предмети и различни 

умения. 

8.1.2 Образователна структура на населението в страната 

По данни на НСИ от преброяването около 93% от населението в страната е завършило 

поне начално училище, от които 43% са завършили също и гимназия, а 19,6% имат 

висше образование. Относително малък брой хора – най-вече възрастните хора – никога 

не са посещавали училище, а този брой намалява значително между 2001 и 2011 г., тъй 

като по-новите поколения все по-често имат най-малко завършено средно образование 

(НСИ Преброяване, 2011). Увеличаването на специалистите с висше образование през 

този период – виж Таблица 8-1, отчасти се дължи на либерализацията на системата за 

висше образование в страна и намаляване на бариерите за прием в много нови 

държавни и частни университети.  

Таблица 8-1: Образователно равнище на населението – тенденции в периода 2001-2011 

г. (НСИ Преброяване, 2011) 
Придобито най-високо 

образователно ниво Лица 

(2011) 

% от 

общия 

брой 

(2011)  

Лица 

(2001) 

% от 

общия 

брой 

(2001) 

Завършен университет 1 348 650 19,6 1 050 534 14,1 

Завършено средно училище 2 990 424 43,4 2 826 821 37,9 

Завършено основно 

училище 
1 591 348 23,1 2 049 443 27,4 

Завършено начално 

училище 
536 686 7,8 933 329 12,5 

Незавършено начално 

училище 
328 803 4,8 433 049 5,8 

Никога непосещавали 

училище 
80 963 1,2 132 888 1,8 

Деца под училищна възраст 14 303 0,2 20 153 0,3 

Общо 6 891 177 100 7 467 839 100 

** при преброяването от 2001 г. категорията "никога непосещавал училище" е отчетена като 

"неграмотни" 

Сравнение между жителите на градовете и селата показва, че жителите в селата 

изостават значително в областта на образованието и по-специално при по-високите 

образователни степени. Разликите между половете по отношение на завършено 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

71 

 

образование също са по-ясно изразени в селата – виж Таблица 8-2  (НСИ Преброяване, 

2011). 

Таблица 8-2: Образователна структура на населението – сравнение по пол и 

местоживеене (НСИ Преброяване, 2011) 
Придобито най-високо 

образователно ниво 

% мъже в 

градовете 

% жени в 

градовете 

% мъже в 

селата  

% жени в 

селата 

Завършен университет 21,3 28,1 4,8 6,8 

Завършено средно училище 
50,1 43,7 38,8 30,2 

Завършено основно училище 18,1 16,9 38,0 37,7 

Завършено начално училище 5,2 6,0 11,0 16,0 

Незавършено начално 

училище 
4,5 4,2 

5,6 6,2 

Никога непосещавали 

училище 
0,6 0,9 

1,6 2,9 

Деца под училищна възраст 0,2 0,2 
0,2 0,2 

Общо 100 100 
100 100 

 

В допълнение към тълкуването на официалните данни за придобито образование е 

важно да се състави представа за функционалните знания на населението. Независим 

показател за това са тестовете по Програмата за международно оценяване на учениците 

(PISA), проведени през 2012 (ОИСР, 2012). PISA тества функционалните знания в 3 

категории: математика, естествени науки и четене. Постиженията на учениците се 

измерват в стандартизирани нива – като 1во ниво е най-ниското ниво на постижение, а 

6то - най-високото.  

Резултатите (виж Фигура 8-1 и Фигура 8-2 по-долу) на българските ученици в областта 

на математиката, природните науки и грамотността по четене са под средната стойност 

за ОИСР. При математическите умения резултатите на българските ученици в по-

високите нива са 2-3 пъти по-ниски от средните за ОИСР. Особено обезпокоителни са 

резултатите за грамотността по четене - средно за страните от ОИСР 1,3% от учениците 

са показали постижения под първото ниво, докато в България делът на тези ученици е 

8% (ОИСР, 2012). Недостатъчната грамотност по четене драстично намалява 

възможностите за намиране на работа и кариерно развитие, както и за друг съществен 

принос към социалния живот на общността.   
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Фигура 8-1: Математически умения - сравнение между България и ОИСР (ОИСР, 2012) 
 

 

Фигура 8-2: Умения за четене - сравнение между България и ОИСР (ОИСР, 2012) 
 

 

8.2 Образователна инфраструктура на общинско и местно ниво 

8.2.1 Формално образование 

Съгласно ОПР през учебната 2013/2014 г. в община Крумовград има регистрирани 10 

държавни училища, които обучават ученици в класовете от I до XII; осем детски 

градини, едно обединено детско заведение с две яслени групи, което работи с деца на 

възраст до 3 години и деца на възраст от 3 до 6 години включително, шест полудневни 

детски градини, които се посещават от деца на възраст от 3 до 6 години (виж Таблица 

8-3 по-долу). Децата, които посещават средни и основни училища и детски градини се 

транспортират до училищата от домовете си от училищни автобуси, които ги превозват 

сутрин и следобед, и са финансирани от Министерството на образованието - учениците 

в селата в ЗВ се превозват предимно до началното училище с. Звънарка (AMEC, 2014).  

 

Таблица 8-3: Образователни институции в община Крумовград (ОДП Крумовград, 2014) 

Видове институции За 2013 година 

Детски градини 7 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Шесто ниво

Пето ниво

Четвърто ниво

Трето ниво

Второ ниво

Първо ниво

Под първо ниво

PISA: математика- резултати 2012

България

ОИСР (средно)

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Шесто ниво

Четвърто ниво

Второ ниво

Първо В ниво

PISA: грамотност по четене- резултати 2012

България

ОИСР (средно)
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Училища 11 

Професионални гимназии 1 

Общо 19 

 

В ОПР е направено заключението, че община Крумовград разполага с училищна мрежа, 

която е оптимална за потребностите на населението на общината. (ОПР Крумовград, 

2014). При консултациите за определяне на съществуващото състояние е установено, че 

домакинствата предпочитат да изпращат децата си на училище в Крумовград, тъй като 

училищата там се считат за по-добри от селските училища, като това в с. Звънарка 

(AMEC 2014). Участниците в консултациите съобщават, че системата от училищни 

автобуси в общината е редовна и надеждна. Те също така споменават за проблеми със 

семействата в ромската общност, които не пускат децата си на училище (АМЕС, 2014). 

Единственото държавно професионално училище в областта е гимназията по транспорт, 

въпреки че в последните години обучението по информационни и компютърни 

технологии също се развива с финансовата и техническа помощ на ДПМ Крумовград. 

При консултациите с директора и с представители на гимназията по транспорт е 

установено, че въпреки че в момента в училището има записани  180 ученици в 8 

паралелки (по 2 за възрастова група), то има капацитет да поеме повече ученици. 

Независимо, че училището е смесено, в момента броят на записаните момчета е много 

по-голям от този на момичетата. Децата се обучават четири години и при успешно 

завършване получават национално призната диплома, с която могат да изберат да 

продължат образованието си в университет извън общината. Беше установено, че около 

30% от учениците от това училище продължават образованието си в университет. Само 

20% продължават да работят като механици или намират работа в чужбина.  

8.2.2 Професионално обучение 

В допълнение към формалните образователни институции, в град Крумовград 

съществува и Център за професионално обучение и преквалификация за възрастни, 

който приема лица в трудоспособна възраст - над 16 години и предлага професионално 

обучение за следните десет професии: 

• Професия "Офис секретар" - специалност "Административно обслужване"; 

• Професия "Оператор на компютър" - специалност "Текстообработване"; 

• Професия "Монтьор на транспортна техника" - специалности "Автотранспортна 

техника" и "Пътностроителна техника"; 

• Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" - специалности "Подемно-

транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства" и "Подемно-

транспортна техника с електрозадвижване"; 

• Професия "Работник по транспорта техника" - специалност "Автобояджийство";   

• Професия "Шивач" - специалност "Шивачество"; 

• Професия "Озеленител" - специалност "Парково строителство и озеленяване"; 
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• Професия "Готвач" - специалност "Производство на кулинарни изделия и 

напитки"; 

• Професия "Сервитьор - барман" - специалност "Обслужване на заведения за 

обществено хранене"; 

• Професия "Фризьор" - специалност "Фризьорство". 

8.3 Степен на образование на местно ниво 

8.3.1 Формални степени на образование 

Важно е да се изгради представа за образователните степени, придобити от гражданите 

на община Крумовград, като един от основните фактори за квалификацията на 

населението. На Таблица 8-4 по-долу е дадена официалната статистика за община 

Крумовград и област Кърджали, съгласно Преброяването от 2011 г. - виж статистиката 

на национално ниво в Раздел 8.1.  

Таблица 8-4 Степен на образование на населението на областно и общинско ниво (НСИ 

Преброяване на населението, 2011) 

Придобито най-висока 

образователна степен 

Община Крумовград Област Кърджали 

Лица (2011) 

% от 

общия 

брой 

(2011)  

Лица 

(2011) 

% от общия 

брой (2011) 

Завършен университет 1 113 6,7 14 719 10,3 

Завършено средно училище 4 503 27,2 4 6357 32,5 

Завършено основно училище 6 531 39,4 50 849 35,7 

Завършено начално училище 2 597 15,6 16 288 11,4 

Незавършено начално 

училище 

1 156 6,7 8 941 6,3 

Никога непосещавали 

училище 

616 3,7 5 069 3,5 

Деца под училищна възраст 41 0,2 311 0,2 

Общо 16 557 100 142 534 100 

 

Делът на завършилите висше образование в различните образователни степени в 

община Крумовград се доближава до този на областно ниво, но е много по-нисък, от 

националното ниво. Това показва ниската степен на образование в цялата област, а не 

само в ЗВ, и предполага голяма вероятност от по-ниско ниво на квалификация на 

човешките ресурси в областта в сравнение с националното.  
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Както може да се види в Таблица 8-4 по-горе, 6,7% от населението е с висше 

образование, което е по-малко от процента за областта с около 3,5%, и е цели три пъти 

по-нисък от националния дял на населението с висше образование. Делът на хората с 

диплома за средно образование също е по-малък от този за страната, но се доближава 

до този за областта. Най-голям дял от населението имат хората със завършено основно 

образование - 39,4% от жителите (НСИ Преброяване, 2011). В община Крумовград и в 

област Кърджали броят на отпадналите от началното училище и този на хората, които 

никога не са посещавали училище е сравнително голям - и двете категории надхвърлят 

националните нива.  

За целевата група в ЗВ резултатите от СИПД показват голям дял на хората с по-ниско 

образование (39%) - три пъти по-голям от средните национални равнища (ДПМ СИПД, 

2014).  

Фигура 8-3: Степен на образование на жителите в населените места в ЗВ (ДПМ СИПД, 

2014) 

 

По-ясна картина се очертава, когато образователните степени се разпределят по пол и 

по възрастови групи. При сравнение между най-голямата възрастова група в 

трудоспособна възраст - от 50 до 59 години и най-малката възрастова група в 

трудоспособна възраст - от 18 до 29 години, се забелязва ясно изразена разлика - виж 

Таблица 8-5 по-долу. Почти три пъти повече хора от по-голямата възрастова група са 

завършили само основно училище като най-висока образователна степен, а по-голямата 

част от по-малката възрастова група са завършили обикновена или техническа 

гимназия. Разликата между мъжете и жените има повече нюанси, като се забелязва ясно 

разделение на мъже и жени, които избират съответно техническо и общо средно 

образование, но пропорционално повече жени отколкото мъже са придобили степен за 

висше образование (ДПМ СИПД, 2014).  

Университет

6% Техническа 

гимназия

16%

Гимназия

17%Основно 

училище

45%

Начално 

училище

8%

Без 

образование

8%
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Таблица 8-5: Образователни степени -  сравнение в ЗВ по пол и възрастови групи (ДПМ 

СИПД, 2014) 
Придобита образователна 

степен 
% мъже в 

ЗВ 

% жени в 

ЗВ 

% възр. 

група 18-

29 год.  

% възр. 

група 50-

59 год. 

Университет 4 8 13 3 

Техническа гимназия 25 6 19 21 

Обикновена гимназия 15 19 46 15 

Основно училище 42 48 21 60 

Начално училище 8 8 1 0 

Без образование 6 11 0 2 

Общо 100 100 100 100 

 

СИПД не предоставя достатъчно данни за образователните степени в  ромската общност, 

което се дължи на по-малкия брой анкетирани от тази общност. От наличните данни 

става ясно, че по-голямата част от ромските жители имат основно образование. Между 

българската и турската общност разликите са незначителни, като пропорционално по-

голямата част от хората, които се самоопределят като българи в извадката, са 

завършили гимназия и университет (ДПМ СИПД, 2012). 

Що се отнася до нивото на образование в отделните населени места, населението в гр. 

Крумовград и кв. Изгрев може да бъде определено като най-образовано в общината, с 

най-големи дялове от населението с висше, гимназиално и средно образование. Следват 

селата Овчари, Звънарка, Едрино и Рогач (ДПМ СИПД, 2014). Съобщава се, че в с. 

Къклица делът на жителите само с начално или без образование е най-голям - виж 

Фигура 8-4 по-долу. 

Фигура 8-4: Образователни степени в ЗВ по населени места (ДПМ СИПД, 2014 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

с. Дъждовник
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с. Гулия

кв. Изгрев

с. Къклица

гр. Крумовград

с. Малко Каменяне

с. Овчари

с. Рогач

с. Скалак

с. Звънарка

Образователни степени на населението в ЗВ
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Техническо 
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Средно
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8.3.2 Квалификация и умения 

В допълнение към образователните степени на населението в ЗВ, съществува 

официална информация за квалификацията и уменията на заетите и безработните в 

община Крумовград (Българска агенция по заетостта, цитирана в Проучване на 

уменията на ДПМ, 2014). По данни на Агенцията по заетостта към декември 2013 г. в 

община Крумовград е имало регистрирани 1 405 безработни лица. От тях 60% са със 

средно образование, а 11% са завършили висше образование. В следващата таблица е 

представена подробна схема на уменията и квалификацията на регистрираните 

безработни в две основни области, които са от значение за проекта, както следва:  

1) Инженерно-техническа;  

2) Финансово-икономическа и административна. 

Таблица 8-6: Образование и квалификация, завършени специалности на регистрираните 

безработни лица в община Крумовград (Българска Агенция по заетостта, цитирана в Проучване на 

уменията на ДПМ, 2014) 

  

Средно образование Висше образование Квалификация 

Област Брой Област Брой Област Брой 

И
н

ж
е
н

е
р

н
о

-т
е
х

н
и

ч
е
с
к
а
 

Водач на МПС 119 Химия 1 І-ва СПК   

Оператор на 
металорежещи 
машини 6 ВиК мрежи 1 

Автомобилна 
техника 3 

Стругар (Оператор 
на струг) 20 

Компютърни 

мрежи и 
технологии 1 

Пътен 
строител 24 

Металургия и 

цветни метали 5 Инженер 6 ІІ-ра СПК 7 

Строителство 4 
Строителство на 
сгради 3 Огняр 1 

Технология на 
неорганичните 
вещества 1     ІІІ-та СПК   

Оператор на ел. 
мрежи 4     

Строителен 
работник 1 

Лаборант 1     
Пътен 
строител 13 

Климатична и 
вентилационна 

техника 1     

Монтьор на 

МПС 5 

ВиК мрежи 2     ІV-та СПК   

        Монтьор 3 

Ф
и

н
а
н

с
о
в
о

-и
к
о

н
о

м
и

ч
е
с
к
а
 и

 
а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

а
 

Икономика 6 Финанси 4 І-ва СПК   

    Английски език 1 
Администратор 
специалист 2 

    Икономика 11 
Текстообра-
ботване 1 

    

Български и 

английски език 1 ІІІ-та СПК   

    Маркетинг 1 
Текстообра-
ботване 1 

    
Публична 
администрация 1     

    
Връзки с 
обществеността 1     

    

Индустриален 

мениджмънт 1     

    
Прогнозиране и 
планиране 1     
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Оказва се, че най-разпространената техническа квалификация сред безработните със 

средно образование, търсещи работа, е "шофьор", следвана от "пътен работник" и 

"стругар" (оператор на струг). От икономическите квалификации най-често срещана е 

висше образование по "Икономика", следвана от средно образование по "Икономика", и 

висше образование по "Финанси". 

За сравнение, в следващата Таблица 8-7 е представено разпределение на заетите в 

момента жители в същите две области. Най-често срещаните длъжности в техническата 

област, изглежда са в строителството, следвани от тези в преработващата промишленост 

(Проучване на уменията на ДПМ, 2014). От друга страна, повечето от заетите с 

икономическо образование заемат държавни длъжности, най-вероятно позиции в 

общинските структури. 

Таблица 8-7: Брой на заетите в момента жители в община Крумовград в две области 

(Българска Агенция по заетостта, цитирана в Проучване на уменията на ДПМ, 2014)  

  

Групи икономически дейности Общо 
В гр. 

Крумовград 
В селата 

И
н

ж
е

н
е

р
н

о
-т

е
х

н
и

ч
е

ск
а

 

Минна промишленост 65 26 39 

Преработвателна промишленост  680 418 262 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия 

и на газообразни горива 

46 26 20 

Водоснабдяване; водопроводни 

услуги, управление на отпадъци 

и рекултивация 

55  21  34 

Строителство 382 120 256 

Финансово-

икономическа и 

административна 

Финансови и застрахователни 
услуги  

23 21 .. 

Административни и спомагателни 

дейности  
71 53 18 

Държавни служители  519 287 232 

 

В допълнение към данните, получени от Проучване на уменията на ДПМ Крумовград, 

при провеждане на СИПД на ДПМ Крумовград жителите в населените места в ЗВ са 

помолени да изброят своите професионални и функционални умения. От събраните 

отговори (виж Таблица 8-8 по-долу) е видно, че селскостопанските (земеделските) 

умения са най-често срещаните сред мъжете и жените във всяка възрастова група. Този 

резултат е очакван, като се има предвид, че селското стопанство е основен поминък за 

по-голямата част от населението в ЗВ (виж Раздел 9 Икономически контекст и поминък). 

Освен това около 20% от анкетираните жители се оценяват "без специални умения". 

Третата най-преобладаваща група умения сред мъжете е свързана с шофиране, докато 

при жените - с шиене. При разпределянето на същия набор от умения по възрастови 

групи, резултатите за възрастова група 50-59 години следват общата тенденция - най-

популярните умения са земеделие, шиене и шофиране. За поколението, което навлиза в 
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трудоспособна възраст (възрастова група 18-29 години) наборът от умения е много по-

разнообразен, въпреки че най-популярните умения отново са земеделие и управление 

на МПС, следвани от занаятчийство и информационни технологии. Около 10% от 

населението на възраст 18-29 години се оценява "без специални умения", което е 

притеснително, но до известна степен отразява по-добрата информираност и реална 

представа, както и по-строгата самооценка на младите хора по отношение на уменията, 

търсени на пазара на труда (ДПМ СИПД, 2014 г.). 

Таблица 8-8: Категории умения на жителите в населените места в ЗВ по 

самоопределение, разпределени по пол и възрастови групи (ДПМ СИПД, 2014 г.) 
Категория умения 

% мъже в 

ЗВ 

% жени в 

ЗВ 

% възр. 

група 18-

29 год.  

% възр. 

група 50-

59 год. 

Без специални умения 20% 22% 10% 4% 

Занаятчийски 10% 4% 10% 8% 

Електротехнически 3% - 1% 2% 

Шивачески 2% 13% 5% 12% 

Селскостопански 29% 43% 28% 46% 

Информационни технологии 1% 3% 10% - 

Шофьорски 17% 1% 14% 11% 

Преподавателски 2% 4% 5% 1% 

Медицински 1% 3% 4% 2% 

Икономически 2% 6% 5% 4% 

Строителни 8% - 2% 5% 

Готварски 1% 1% 1% 2% 

Каменоделски 1% - - - 

Водопроводни - - - 1% 

Военни 1% - - 1% 

Миньорски 2% - 2% - 

Металообработване - - - - 

Обществен и 

неправителствен сектор 
- - - 1% 

Административни - - - - 

Търговски - - 1% - 

Други 1% 2% - 2% 

 

Трябва да се отбележи, че горните констатации позволяват само ограничена 

интерпретация на обективното разминаване между търсените и предлаганите на 

местния пазар квалификации и умения. Например, ясно е, че понастоящем няма 

достатъчно възможности за развитие на финансовите услуги на местно ниво, независимо 

от броя на лицата с икономическо образование и квалификация. Преобладават 

квалификации за преработвателната промишленост, които се предполага, че обхващат 
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както селското стопанство, така и хранително-вкусовата промишленост и други отрасли 

на леката промишленост, но не е ясно дали достатъчно работници притежават 

специфични умения, изисквани от преобладаващите видове местни работодатели, някои 

от които са посочени в раздел 9.2. Също така проблемът с функционалните умения и 

ниската грамотност, описани в Раздел 8.1 по-горе, може да попречи на младите хора 

току що завършили училище или дори висше образование, да се включат в пазара на 

труда и да предложат необходимата производителност. Това от своя страна може да 

окаже обратен ефект върху младите хора, които биват уволнявани или просто не могат 

да си намерят работа и се присъединяват към редиците на уязвимата група от 

безработни млади хора, разгледани в Раздел 5.2.9. 
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9 Икономически контекст и поминък 

9.1 Национален икономически контекст 

Следващият преглед на националната икономика е изготвен въз основа на актуална 

информация публикувана в Социално-икономически анализ на Националната програма 

за развитие: България 2020 (НПР, 2020) и актуални данни от НСИ.  

Като цяло, българската икономика се възстановява от въздействието на глобалната 

финансова и икономическа криза, настъпила след период икономически бум, който се 

характеризира с бърз годишен темп на растеж от 5,8% за периода 2000-2008 г., и 

достига 6,2% през 2008 г., точно преди началото на кризата (НПР, 2012). Този период е 

последван от дълбока рецесия със спад от -5,5% на годишния БВП за 2009 г. и период 

на бавно възстановяване с растеж на БВП малко под или над 1%, 0,9% растеж през 

2013 г. (НСИ БВП, 2014 г.). В номинално изражение годишния БВП на България възлиза 

на приблизително 67,0 милиарда лева (34 милиарда евро) през 2013 г. (НСИ БВП, 

2014). В периода преди кризата растежът на БВП се дължи най-вече на инвестициите, и 

по-специално на чуждестранните инвестиции в сектора на недвижимите имоти, който бе 

тежко засегнат по време на кризата. Оттогава растежът е движен от износа и се 

възстановява сравнително стабилно, докато вътрешното потребление е в застой или 

намалява, най-вече поради намаляването на доходите и безработицата в резултат от 

кризата (НПР, 2012 г.). 

Нивото на заетостта в страната също рязко спада по време на кризата. Около 2008 

година нивото на заетостта расте с 3% на годишна база (въпреки отрицателния 

демографски прираст), а безработицата достига рекордно ниски нива от 5%. След 

резкия спад в строителния и експортно-ориентирания сектор на промишлеността през 

2009-2010, следва понижаване на нивата на заетостта, като броят на заетите в 

промишлеността намалява с 16,5%, а в строителството - с 31,8% през 2011 г. в 

сравнение с 2008 г. (НПР, 2012). В периода след кризата някои експортно-ориентирани 

отрасли, като производството на машини и оборудване, електрическо оборудване и 

транспортни средства, отбелязаха увеличение в търсенето на работна сила, но това не 

компенсира загубите от сривовете в строителството и битовите услуги (НПР, 2012). 

Някои служители от държавната администрация са уволнени заради реформи, насочени 

към намаляване на разходите.  В резултат на това безработицата също е се увеличава, 

достигайки 11.2% през 2011 г. (НПР, 2012) и по последни данни - 11,4% за второто 

тримесечие на 2014 г. (НСИ Заетост, 2014).  

Сегашното разпределение на общия национален БВП от 67 милиарда лева по отделни 

сектори (виж Фигура 9-1 по-долу) показва, че промишлеността - към която спадат и 

миннодобивната промишленост, машиностроенето и енергетиката, доминира по 

отношение на създадената добавена стойност, следвана от търговията на дребно и 

обществените услуги, и с много по-скромна роля - селското стопанство (НСИ БВП 2014 
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г.), което подчертава разликата в потенциала за създаване на благосъстояние между, 

основно, градските центрове ориентирани предимно към промишлеността и услугите и 

селските региони с преобладаващо земеделие. Сравнението на брутната добавена 

стойност и дяловете на заетостта по сектори (виж Фигура 9-2 по-долу) още повече 

подчертава сравнително ниското благосъстояние и потенциал за създаване на доходи на 

заетостта в трудоемките отрасли като селското стопанство, основните услуги и местната 

администрация, предлагани на жителите в по-малко развитите селски райони (НСИ 

Заетост 2014).  

Фигура 9-1: Относителен дял на добавената стойност по икономически отрасли за 2013 

г. (НСИ БВП, 2014 г.) 
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добивна индустрия, комуналните услуги
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Строителство
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Обществени услуги- управление и отбрана

Други
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Фигура 9-2: Дял на заетостта за второ тримесечие на 2014 г. по икономически сектори 

(НСИ Заетост, 2014 г.) 

 

 

9.2 Местен икономически контекст 

Както е установено в ограниченията на този доклад, не съществуват данни на НСИ, 

които да изградят икономическия профил на Кърджали. Въпреки всичко разбивка на 

средната годишна заплата според сектора (виж Таблица 9-1) може да даде ясна 

представа за бизнеса в региона. Ясно става, че най-високите заплати се плащат в 

енергийния сектор, следван от секторите финансови услуги и публична администрация 

(държавна служба). Непропорционално високата заплата в енергийния сектор се дължи 

на изискванията за квалификации за конкретния тип работа.  

Таблица 9-1: Средна работна годишна заплата според сектора в област Кърджали за 

2012 (НСИ 2014)  

Икономически сектор 
Средна 

заплата (лв) 

Всички сектори 6 266 

Земеделие, горско стопанство и риболов 6 278 

Рудодобив и каменодобив Няма данни* 

Производство 5 784 

Производство на електрическа и топлинна енергия  15 685 

Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъците 

и възстановяване  
7 398 

Строителство 5 525 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 4 801 

7%

23%

28%
3%

2%

7%

1%

23%

6%

Селско, горско и рибно стопанство

Промишленост - производство, енергетиката, 

добивна индустрия, комуналните услуги

Услуги- търговия на едро и дребно, туризъм

Информация и комуникации

Финансови- банкови и застрахователни 

дейности

Строителство

Недвижими имоти

Обществени услуги- управление и отбрана

Други
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Транспорт, складиране и пощи 6 649 

Хотелиерство и ресторантьорство 1 097 

Информация и комуникации 6 159 

Финансови и застрахователни услуги 9 857 

Операции с недвижими имоти 7 329 

Професионални дейности и научни изследвания 6 930 

Административни и спомагателни дейности 4 640 

Публична администрация и защита 8 218 

Образование 7 378 

Хуманно здравеопазване и социална работа 7 689 

Култура, спорт и развлечения 5 181 

Други дейности 4 561 

 

По-нататъшно разглеждане на инвестициите в дълготрайните активи в секторите с цел 

доизграждане на икономическия профил на Кърджали е включено в Таблица 9-2 по-

долу. Таблицата показва, че най-големи инвестиции има в секторите производство, 

рудодобив и добив на строителни материали, доставяне на води, канализационни 

услуги, управление на отпадъците и възстановяване. На второ място са публична 

администрация, образование, хуманно здравеопазване и социални дейности и на трето 

търговия, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство. От тези две 

обобщения и представителни извадки на икономическия профил на Кърджали може да 

се заключи, че няма много инвестиции в региона и да се твърди, че най-силният 

работодател на локално ниво остава общината. Леката промишленост, малкия бизнес и 

строителния сектор също присъстват. Най-важни за проекта са активните дейности в 

рудодобива и добива на инертни материали в региона. Въпреки, че липсва достатъчно 

информация, има данни, че има добив на златосъдържащи руди, които се преработват 

от  „Горубсо Кърджали“, която се намира в Кърджали и в която работят 600 работника. 

Предполага се, че Горубсо има намерения да разшири дейността си към в област 

Кърджали, по-специално Момчилград. Пред януари 2014 в МОСВ е внесено 

инвестиционно предложение за добив на руди от зона „Момчил“, което предвижда 

десетгодишна операция за добив на 80 000 тона златни и сребърни руди на година, 

които да бъдат преработвани в съществуващите мощности на „Горубсо Кърджали“. 

Резултати все още няма. Освен това Горубсо възнамерява да развие отделен проект 

„Седефче“ в община Момчилград, който вече е преминал през ОВОС процес за над 

100 000 тона годишно поли-метална руда и ще осигури работа за 50 човека. В 

допълнение към тези проекти за рудодобив има и други по-малки проекти за добив на 

инертни материали и индустриални минерали - Националния концесионен регистър 

изброява общо 10 строителни и андезитните концесии в активни етапи на експлоатация. 

Консултации за определяне на съществуващото състояние показват, че много от 

заинтересованите страни са наясно с влиянието на минно производството, защото или 

са били служители в мини или са участвали в такъв вид операции в миналото, когато 

такъв вид дейност е била широкоразпространена в района. 
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Таблица 9-2: Инвестиции в дълготрайни активи за икономическите сектори в област 

Кърджали за 2012 (НСИ, 2014) 

Икономически сектор 
Дълготрайни 
активи (лв) 

Всички сектори 111 975 

Земеделие, горско стопанство и риболов 2 756 

Производство, рудодобив и каменодобив, Доставяне на води, 

канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване  
72 036 

Строителство 5 026 

Търговия, транспорт, съхранение и пощи, хотелиерство и 

ресторантьорство  
12 910 

Информация и комуникации  260 

Финансови и застрахователни услуги Няма данни* 

Операции с недвижими имоти 1 044 

Професионални дейности и научни изследвания,  технически дейности, 
административни и спомагателни дейности  

2 615 

Публична администрация и защита, хуманно здравеопазване и 

социална работа 
13 592 

Други услуги Няма данни* 

*данните са конфиденциални, и поради това не са представителни, тъй като само една 

или две компании са предоставили информация  

Типично за една непромишлена селска община, местната икономика в община 

Крумовград се гради върху микро и малки предприятия от селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост, строителството и леката промишленост. Според 

проекта на Общински план за развитие 94% от предприятията са микро (до 9 заети) и 

са съсредоточени в общинския център Крумовград (ОПР, 2014). В плана са посочени и 

малките промишлени предприятия, които са описани в Раздел 9.2.1. Селското 

стопанство е съсредоточено върху няколко основни поминъка за дребните 

селскостопански производители, като например отглеждането на тютюн и добитък, а 

други, като туризъм, не са добре развити, въпреки че ограничени възможности за 

настаняване се предлагат под формата на хотели и къщи за гости - виж Раздел 9.2.3 по-

долу. Няма достатъчно информация на местно ниво относно размера и тенденциите в 

сектора на услугите, с изключение на регионални регистри на малките хранителни 

магазини, бръснарници, ресторанти и кафенета - виж Раздел 9.2.4, но се предполага, че 

те съставляват значителен дял от местната икономика в общинския център Крумовград, 

което е характерно за българските селски райони.  

Занятията на местните хора, които вече бяха разгледани по-горе в контекста на 

разминаването им с квалификацията и уменията (виж Раздел 8.3.2), са концентрирани 

около съществуващите работни места и земеделския поминък, при което се отчита по-

малък дял на сезонната заетост и голям дял на безработните лица и пенсионерите - Виж 

Фигура 9-3 по-долу. Резултатите от СИПД показват, че почти всички хората, наети на 

постоянен трудов договор, изглежда са свързани с длъжности в местната или 

държавната администрация, докато занаятчиите, като например водопроводчици, 

работят на временни договори (ДПМ СИПД, 2014). Голяма част от анкетираните избягват 
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отговорите на въпросите за естеството на текущото си занятие, затова не може да бъде 

изградена достоверна представа за заетостта по сектори.  

Фигура 9-3 Поминък на населението в ЗВ (Източник: СИПД, 2014) 
 

 

 

Повече информация за развитието на основните местни икономически отрасли съгласно 

проекта на Общински план за развитие и други вторични източници на информация е 

дадена по-долу. 

9.2.1 Промишленост 

Основните предприятия в района на Крумовград са за производство на обувни и 

шивашки изделия. Освен тях, в района съществуват малко други възможности за работа, 

основно в строителството и в хранително-вкусовата промишленост. Съгласно Общинския 

план за развитие на община Крумовград (ОПР, 2014) в района развиват дейност 

следните предприятия:  

• Облекло и Текстил  - Предприятия, свързани с обувната промишленост са 

"Крумица" АД (150 служители) и "Дики шууз" ООД. Трикотажни облекла се 

произвеждат от „Хастекс” ООД (86 служители) и „Сутекс Крумовград” ЕООД (156 

служители). Всички работят на ишлеме за чуждестранни фирми.  

• Хранителна промишленост -  Продукцията се реализира предимно на 

територията на общината - малки производители на хляб и месни продукти. 

• Строителство и материали -  „Булслейт” ООД е предприятие, което добива и 

обработва скално-облицовъчни материали. „Ники 03” ООД  произвежда 
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гнайсови плочи, настилки, облицовки, стъпала, первази. Част от строителната 

дейност на територията на общината се осъществява от фирма „БКС“ ЕООД. 

Дружеството притежава мощности (техника, транспорт, складови помещения).  

Заетите в него са над 80 души. Със строителна дейност се занимават и други 

частни фирми като: ЕТ „Февзи и Син – Инженеринг – Станимир Семов“, ЕТ 

„Внимание – Мехмед Юсеин“,  „Дурал“ ООД,  ЕТ  „Совастрой“, „Софт Ю” ООД и 

„Нафи” ООД.  

През 2009 г. дружеството "ВЕЦ Чал" ЕООД е представило инвестиционен проект за 

изграждане на ветроенергиен парк с 15 ветрогенератора в община Крумовград 

(Дневник, 2012). Проектът изглежда няма да бъде завършен, вероятно защото през 

2012 г. всички планирани проекти за възобновяема енергия в България са строго 

ограничени от енергийния регулатор (ДКЕВР, 2014). 

9.2.2 Селско стопанство 

Следващият списък на местния земеделски поминък е съставен въз основа на данни от 

ОПР, консултациите за определяне на съществуващото състояние и проучването на 

домакинствата. Начините за препитание в списъка не са непременно подредени по 

важност, въпреки че отглеждането на тютюн и натуралното земеделието (с някои 

допълнителни източници на доходи, виж Раздел 9.3) са най-значимият поминък в 

района. Броят на заетите лица в съответната дейност са посочени, там където 

съществуват действителни данни за това. За съжаление, както вече бе посочено, от 

Общината не могат да бъдат получени подробни официални статистически данни за 

заетите лица по икономически подотрасли и земеделски поминък.   

Отглеждане на тютюн 

Отглеждането на тютюн осигурява препитание на повече от 5 000 души от местното 

население и следователно създава икономическия облик на общината. В момента 

тютюневите насаждения обхващат около 26 583 дка. Въз основа на данните, 

предоставени от Общината, се наблюдава тенденция за намаляване на 

тютюнопроизводителите на 3 370 души през 2009 г. и 2 320 през 2011 година. Тази 

тенденция е показателна за намаляващото производство на тютюн през последните 

години. Независимо от това, тъй като тютюнът е дълбоко свързан с традиционния начин 

на живот и поминък на местното население, това ще продължи да бъде основна дейност 

на жителите в района. Домакинствата продават своята тютюнева продукция на купувачи 

като Phillip Morris, с които имат договори под формата на официални споразумения и 

доходите по тях се облагат (AMEC, 2014). В община Крумовград се произвежда 

висококачествен ориенталски тютюн от типа "Баши-бали". Продукцията се котира 

високо както на вътрешния, така и на международния пазар. Интервюираните 

заинтересовани страни съобщават, че местните жители предпочитат да отглеждат 

тютюн, вместо да работят на постоянна работа, тъй като така получават по-големи 

доходи (АМЕС, 2014).  
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При СИПД допълнително е установено, че отглеждането на тютюн е единствената 

реално пазарно-ориентирана култура, а всички останали култури се отглеждат 

предимно за собствена консумация. Според резултатите от изследването, 30% от 

изследваните домакинства са заети в отглеждането на тютюн, като повечето 

тютюнопроизводители произвеждат по-малко от 1 000 кг тютюн годишно (виж Фигура 9-

4 по-долу). Освен това данните от изследването показват, че тютюнът е най-

разпространена култура сред хората от село Къклица - 74%, а за останалите населени 

места (с изключение на Крумовград с 4%), този процент е средно 30%. По-високият 

процент в с. Къклица вероятно се дължи на факта, че в това село делът на населението 

в трудоспособна възраст (между 18 и 60) е най-голям, а отглеждането на тютюн се счита 

за доста тежка работа.  

Фигура 9-4: Количества тютюн, отглеждани годишно от домакинствата 

 

В тази част на  България често срещана практика е всички членове на семейството, 

включително и малките деца, да бъдат ангажирани в отглеждането на тютюн. Въпреки 

че между 2004 г. и 2009 г., под надзора на Международната организация на труда и със 

сътрудничеството на множество неправителствени организации, са положени много 

усилия за предотвратяване на детския труд, тази практика все още продължава (Le 

Monde, 2013; The Guardian 2013). 

 

Животновъдство 

На територията на община Крумовград се отглеждат едър рогат добитък, овце и кози, 

предимно за мляко и месо. Въпреки това в общината няма промишлени животновъдни 

ферми, почти всички животни са разпръснати в малки частни стопанства и са предимно 

за лична, некомерсиална употреба. По време на консултациите за определяне на 

съществуващото състояние е установено, че обикновено всяко домакинство гледа поне 

две крави, а домакинствата с по-големи стада живеят предимно на запад от Ада тепе, 
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където животновъдството е по-разпространено отколкото отглеждането на тютюн, както 

беше посочено по-горе. Едрият рогат добитък и овцете се пускат да пасат свободно, 

понякога придружени от пастир, но при консултациите е установено, че това се случва 

рядко. Пасищата са частна или общинска собственост. Резултатите от проучването 

показват, че общоприета практика е животните да се движат свободно из пасищата, без 

за това да е необходимо разрешение от собствениците на земята или други 

разрешителни. Производителността в този отрасъл е ниска, поради липсата на 

оборудване за преработка на мляко и контрол на качеството, което лишава 

производителите от възможности за реализация на продукцията и за получаване на 

субсидии. Освен това при консултациите е констатирано, че домакинствата не могат да 

привлекат купувачите да идват на място, за да си купуват животни и мляко, защото 

пътните условия и достъпът до домакинствата е труден. Този проблем е изтъкнат от 

много от заинтересованите страни, предимно в селища в близост до бъдещият минен 

обект, на запад от Ада тепе. Въпреки това, 39% от изследваните домакинства се опитват 

да продават продукцията си (млечни продукти, мед, месо) или добитък. По данни на 

Общината, в периода между 2005 и 2011 г. броят на животните постоянно намалява. 

При проучването на домакинствата (2014 г.) е установено, че 48% от изследваните 

домакинства отглеждат животни, като 31% притежават едър рогат добитък, 28% птици и 

8% овце (виж Фигура 9-5 по-долу).   

Фигура 9-5 Видове животни, отглеждани от анкетираните домакинства (ДПМ СИПД, 

2014)  
 

 

Други култури, които се търгуват.  

Въз основа на статистическите данни от Община Крумовград, около 865 дка са заети от 

билкови насаждения: бял риган, маточина и шипка. Овощните градини (ябълки, круши 

и череши) обхващат 562 дка, а лозята - 270 дка. В Плана за развитие на община 

Крумовград, 823 акра са отчетени като площи, засадени с други трайни насаждения. 

Отглеждането на зеленчуци е слабо развито, само с 44 души регистрирани като 
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производители на зеленчуци. Основната култура е домати (83% от изследваните 

домакинства), следвани от картофи и чушки с 71% и 69% съответно (виж Фигура 9-6 и 

Фигура 9-7 по-долу), а най-малко разпространените култури са - люцерна (1%), ядки 

(2%), и моркови (4%). Същите тенденции в растениевъдството, с някои малки 

изменения, се наблюдавани във всички села (ДПМ СИПД, 2014).  

Фигура 9-6: Видове зеленчукови култури, отглеждани от изследваните домакинства 

(ДПМ СИПД, 2014) 

 

Фигура 9-7: Видове плодове, отглеждани от изследваните домакинства (ДПМ СИПД, 

2014) 
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Производство на селскостопанска продукция за собствена употреба 

На практика всички отглеждани култури, с изключение на тютюн (описан в предишния 

раздел), са предназначени за потребление от самите домакинства и не достигат до 

пазара, като това представлява една форма на натурално стопанство. Причините за това 

се посочват в отговорите на анкетираните домакинства, които изтъкват основните 

пречки за реализация на продукцията им на пазара – включително физически достъп, 

липса на оборудване, напояване и семена/пестициди (виж Фигура 9-8 по-долу). Разбира 

се, това отразява главната причина за тези проблеми - липса на умения за бизнес 

планиране и достъп до финансиране, с които дребните производители биха могли да 

започнат печеливш малък бизнес.  

Фигура 9-8: Бариери пред пазарно- ориентирано селскостопанско производство, 

посочени от домакинствата 

 

9.2.3 Туризъм 

В ОПР е посочено, че туризмът на територията на общината не е сериозно застъпен и 

формира незначителна част от общинските приходи. По данни на Националния 

статистически институт, през 2012 г. в общината има две места за настаняване с общ 

капацитет от 52 легла. Броят на реализираните нощувки е 19 032, което е 60% по-

малко в сравнение с 2011 г. (ОПР, 2014).  

Както е посочено в Раздел 7, природата в околностите на Крумовград е доста 

забележителна и предлага голям потенциал за развитие на туризма. Към това може да 

се добави и големият потенциал, предлаган от историческите и особено 

археологическите обекти в района. Въпреки това, както е посочено от някои 

анкетираните, "туристите са рядкост" (АМЕС, 2014) и не представляват значителен 

източник на доходи - в ОПР са изброени само пет къщи за гости на територията на 

общината, които се поддържат от местните домакинства като семеен бизнес. Тази 

ситуация е логична, тъй като общината не е сред регионалните и международни 
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туристически дестинации и маршрути. В ОПР са посочени няколко важни пречки пред 

успешното развитие на туризма, включително липсата на инвестиционен интерес и 

липсата на достатъчно развита инфраструктура и адекватна реклама. В плана също така 

са очертани мерки в подкрепа на туризма като потенциално значителен двигател на 

икономическото развитие в периода 2014-2020, като водеща роля е отредена на 

развитието на селския и екологичен туризъм - които са и с най-голям потенциал да 

бъдат разработени от местните семейни предприятия и да се превърнат в поминък в 

малките населени места на общината (ОПР, 2014).  

Таблица 9-3: Туристическо настаняване (ДПМ Проучване на възможностите за 

настаняване, 2014) 

 

Брой 

Легла 233 

Стаи 98 

Апартаменти  16 

Хотели и къщи за гости 6 

 

Според проучването на възможностите за настаняване (ДПМ Проучване на 

възможностите за настаняване, 2014), понастоящем общият капацитет за настаняване в 

Крумовград е за 233 души. В гр. Крумовград има 3 хотела - хотел "Дивна" (38 души), 

хотел "ВиА" (52 души) и хотел "Ахрида" (110 души). Хотелите предлагат кабелна 

телевизия, електрическо отопление (климатик) и безжичен интернет достъп. Освен това 

има няколко къщи за гости и апартаменти под наем, които са обзаведени, оборудвани и 

готови за употреба, с общ капацитет за настаняване на 33 души. Къщата за гости 

"Енигма" предлага плувен басейн.   

С изключение на тези места за настаняване, в района на Крумовград се предлагат и 

други възможности за настаняване на семейства/единични лица в апартаменти под 

наем. В жилища, собственост на физически или юридически лица, могат да се настанят 

още 141 души. Но тези допълнителни места за настаняване в момента са необзаведени и 

не са готови за използване, въпреки че собствениците им изразяват готовност да ги 

обзаведат и оборудват (ДПМ Проучване на възможностите за настаняване, 2014).  

Екотуризъм 

Както вече бе посочено в Раздел 7.6 ловният резерват "Студен кладенец" е частично 

разположен в община Крумовград и предлага възможност за настаняване в два ловни 

дома с по 8 легла всеки и традиционни местни ястия, приготвени от органични 

продукти, произведени в района. Резерват "Студен кладенец" организира риболовни 

излети на шаран, бяла риба, костур, уклей, и т.н. (виж също 8.5 Поминък добиван от 

природните ресурси - Лов). На територията на ловния резерват се намира природен 
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резерват "Вълчи дол" (774,7 ха). Той е международно известно място за наблюдение на 

бозайници (вълк, елен лопатар, и т.н.), орли и белоглав лешояд. В селото, в близост до 

природния резерват, е разположен Природозащитният център, който предлага на 

посетителите две еко-пътеки - за наблюдение на лешояди и на природни обекти 

"Шейтан" ждрело и "Абразивни кладенци".  

Така нареченият "зелен център" в село Аврен се намира в центъра на селото и е 

пригоден за достъп на хора с увреждания. Предлага образователни програми в областта 

на опазване на околната среда, обучителни лагери сред природата за деца и младежи и 

настаняване на посетители за отдих и туризъм (ОПР, 2014).  

9.2.4 Сектор на услугите 

Обикновено в селските райони на България, селското стопанство, преработката на 

храни и туризма са придружени от различни местни услуги, предоставяни от семейни 

или микро/малки предприятия като автосервизи, фризьорски салони, магазини, 

ресторанти, заведения и др. 

В България не съществува централизиран регистър или статистика за подобни малки 

предприятия в сферата на услугите, а търговските регистри обхващат само определени 

търговци и фирми, които могат да бъдат регистрирани на друго място. Въпреки това, 

съществува непълна информация за малките предприятия в община Крумовград, които 

са свързани с приготвяне, дистрибуция и продажба на храна. Българската агенция за 

безопасност на храните (БАБХ), чрез своята Областна агенция по безопасност на 

храните (ОАБХ) в Кърджали, поддържа регистър на тези предприятия. Тъй като 

агенцията е основана през 2011 г., наличният регистър съдържа информация за 

предприятията създадени след това. Освен това данните са ограничени, тъй като в 

регистърът се състои от информация за регистрираните фирми, но не уточнява кои от 

тях извършват дейност към момента (БАБХ, 2014). 

По данни на БАБХ в населените места в ЗВ има регистрирани 35 заведения за бързо 

хранене, 33 от които са регистрирани в гр. Крумовград, 1 в Изгрев и 1 в с. Рогач. 

Обособени са две категории магазини за търговия на дребно: първата от тях включва 

магазини за продажба на пакетирани хранителни стоки - 45 такива магазини са 

регистрирани в селищата в ЗВ; и магазини за търговия на дребно, в които се продават 

опаковани и пресни храни (включително месо) - 4 са регистрирани в Крумовград. В 

периода 2011-2014 г. са регистрирани пет ресторанта в гр. Крумовград и 26 заведения и 

кафенета в цялата ЗВ (24 в гр. Крумовград, 1 в с. Звънарка и 1 в с. Рогач). За същия 

период в гр. Крумовград са регистрирани също 14 сладкарски магазина. Общо 7 

подвижни щанда за продажба на храни са били регистрирани в населените места в ЗВ в 

периода 2011-2014 г., 6 от които се намират в гр. Крумовград и 1 в с. Едрино (БАБХ, 

2014).  
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9.3 Доходи и разходи 

Доходи 

Средногодишният доход на едно българско домакинство от всички източници е изчислен 

на 12 086 лева за 2013 г., и 5 094 лева на глава от населението, което представлява 

почти двойно увеличение в номинално изражение за 10-годишния период от 2004 г. 

(НСИ Доходи и разходи, 2014). От този общ доход на домакинство около 53% идват от 

заплати и надници и около 25,5% от пенсии, като другите източници на доходи, като 

например доходи за наем и лихви имат много по-малък дял - виж Таблица 2 по-долу.  

 Таблица 2 Годишен доход на на национално ниво на домакинство и на глава от 

населението, по източник на доходи за 2013 г. (НСИ Доходи и разходи, 2014) 
Вид източник на доходи 

Годишен 

доход на 

домакинствата 

в лв. 

Годишен 

доход на 

глава от 

населението 

в лв. 

Процент от 

общия доход 

% 

Заплати и възнаграждения 6 067 2 557 53,1 

Пенсии 2 915 1 229 25,5 

Други доходи 438 185 3,8 

От предприемачество 650 274 5,7 

От собственост 124 52 1,1 

Обезщетения за безработни 76 32 0,7 

Семейни добавки за деца 85 36 0,7 

Други социални помощи 180 76 1,6 

От домашно стопанство 183 77 1,6 

От продажба на имущество 76 32 0,7 

Други доходи 628 265 5,5 

Доходи от спестявания 365 154 няма данни* 

От взети заеми и кредити 292 123 няма данни* 

Върнати заеми 8 3 няма данни* 

*Забележка: Последните редове са оставени празни заради методологията на НСИ за разпределяне 

на доходите от заеми. 

Последните налични данни на НСИ показват, че  средната работна заплата в област 

Кърджали е 522 лева през 2010 г. (НСИ Доходи и разходи, 2014).  Според социално-

икономическо проучване на КС2 от 2011 г., заплатите на хората работещи в частния 

сектор в Крумовград са с около 15-25% по-ниски от заплатите за сходни работни места 

в областния център Кърджали, и са на нива под 300 лева през 2010 г. Безработицата 

също е по-голяма и достига 35%, а в областния център нивата са около 10% за същия 

период на 2010 г.  
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Данните за 2014 г. за селищата в ЗВ участвали в СИПД показват средногодишен доход 4 

602 лв. на домакинство или 384 лв. на домакинство на месец (143 лв. доход на глава от 

населението). Средномесечният доход на домакинство е 417 лева, което показва 

сравнително равномерно разпределение на доходите (ДПМ СИПД, 2014). Като цяло, 

това са много ниски нива, дори и за българските национални стандарти (виж по-горе), 

което подчертава бедността на региона. Тези ниски доходи обясняват също и 

предразположението на много от домакинствата към издръжка чрез натурално 

стопанство (месо, мляко, яйца, плодове и зеленчуци). 

Таблица 9-5: Основни източници на доходи разпределени според пол (ДПМ СИПД, 2014) 
Вид източник на доходи Общо Пол 

  Жени Мъже 

Участвали 396 248 148 

Заплати и възнаграждения 159 85 

 

74 

 

 40% 34% 50% 

Животновъдство 99 77 22 

 25% 31% 15% 

Тютюнопроизводството 121 86 35 

 31% 35% 24% 

Производство на зеленчуци 

(за търговски цели) 
7 2 5 

 2% 1% 3% 

Производството на пчелен 

мед  
15 14 1 

 4% 6% 1% 

Събиране на гъби  11 10 1 

 3% 4% 1% 

Събиране и билки 26 19 7 

 7% 8% 5% 

Лов  3 3 - 

 1% 1% - 

Риболов 9 9 - 

 2% 4% - 

Удръжки 43 20 23 

 11% 8% 16% 

Пенсии 231 138 93 

 58% 56% 63% 

Субсидии/държавна 

подкрепа 
123 82 41 

 31% 33% 28% 

Предприемачество 4 2 2 

 1% 1% 1% 
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Овощарство  

(за търговски цели) 

1 1 - 

 * * - 

Спестявания 1 1 - 

 * * - 

Без отговор 1 1 - 

 * * - 

 

*В съответствие с методологията използвана във въпросник за СИПД тази категория 

включва както парична помощ от членове на семейството от страната и от чужбина 

Разпределението на доходите по населени места (виж Таблица 9-6 по-долу) също е 

показателен, тъй като разкрива, че някои от селата в ЗВ (а именно Скалак, Гулия, 

Къклица и Малко Каменяне) получават много малко доходи от заплати в сравнение с 

жителите на гр. Крумовград, а доходите от отглеждане на тютюн и друга 

селскостопанска продукция, заедно със социалното подпомагане и паричните преводи 

от членове на семейството е много по-важен източник на доходи в по-малките населени 

места.  

За да се получи по-ясен поглед върху всяко едно село в ЗВ данните от таблица 8-6 са 

използвани, за да се създаде профил на всяко село. Където е подходящо се използва 

информация представена по-рано в документа.   

Гр. Крумовград е селището най-големият процент от хора, които получават заплащане 

по трудово правоотношение и е на второ място по брой пенсионери. Това не 

противоречи на други характеристики на града, представени в съществуващото 

проучване. Крумовград има най-голяма гъстота на населението, като по-голяма част от 

икономическите дейности са налични, с изключение на земеделските. Възрастовото 

разпределение в Крумовград, както е описано по-горе, показва, че има почти равенство 

между хората на работеща възраст (18-59)и тези, които са се пенсионирали (60-70+). 

Разпределението на половете показва, че има малко повече жени отколкото мъже, а 

интересно е, че при консултациите за определяне на базово състояние е установено, че 

заинтересованите страни смятат, че възможностите за работа са повече отворени към 

жени. Крумовград има най-малък процент хора, които получават социални помощи, най-

вероятно поради наличието на възможности за заетост.  

Кварталът на гр. Крумовград Изгрев, в който се намира Общинската болница, е с най-

големия брой анкетирани жители, получаващи доходи по трудово правоотношение. Сред 

населението има повече хора в работоспособна възраст (18-59 г.), отколкото хора в 

пенсионна възраст.  Въпреки това, броят на хората, които получават пенсии е 

сравнително висок в кв. Изгрев, но все пак по-нисък от други селища в ЗВ, както е 

описано в таблицата. Интересен е високият брой хора с увреждания, въпреки че броят 

на хора, които получават социални помощи е сравнително нисък. Хората, които 
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получават заплата от земеделски дейности като отглеждане на тютюн не са много на 

брой, което е изненадващо, предвид близостта до река Крумовица, която предполага 

потенциал за напояване. Процентът хора, които имат доходи от производство на 

зеленчуци е най-висок в представителната извадка и най-вероятно поради тази причина 

производството на тютюн не е така добре развито. Смята се, че фермерите предпочитат 

да произвеждат зеленчуци, тъй като печалбата от тях е по-висока, отколкото от тютюн. 

Изследванията показват, че производителите се притесняват, че не могат да продават 

продуктите си поради слабо развитата инфраструктура и лошите условия на транспорт. 

В Изгрев има голям брой хора, които получават пари от други членове на семейството.  

Таблицата показва, че в с. Овчари повечето жители разчитат на пенсията като източник 

на доходи. От населението само 30% са на възраст над 60-70+, което показва, че 

хората на работна възраст се заемат със земеделски дейности, за да си осигурят 

приходи. За четирима източник на доходи са риболов и лов, което е сравнително малък 

брой от хора, които се занимават с това, но трябва да се има предвид, че в другите 

селища хората не се занимават с тази дейност с такава цел.  

Дъждовник, където 40% от населението са пенсионери, като в други селище в ЗВ 

жителите разчитат предимно на пенсията като източник на доходи. Това е последвано от 

значителен брой хора, които получават и заплати, което е изненадващо предвид 

отдалечената му локация. Данните от таблицата показват, че жителите предпочитат да 

се занимават с животновъдство, отколкото с отглеждане на тютюн. Селото е на второ 

място по получаване на финансова помощ от близки и роднини. Това е установено по 

време на консултациите за определяне на съществуващото състояние, при които голям 

процент от хората споделят, че членове на семейството им работят в чужбина или други 

градове в страната. Голям брой хора получават социални помощи, което говори за 

висока безработица, особено когато 40% от населението е работоспособно.  

Едрино е село в близост до Крумовград и подобно на другите селища, повечето хора 

получават пенсия, въпреки че почти също толкова получават и заплата, вероятно 

поради близостта му с Крумовград. Около 28% от населението са на пенсионна възраст, 

което значи, че по-голямата част са в работна възраст. Консултациите, а също и 

таблицата показват, че голяма част от населението се занимава с производство на 

тютюн. Из всички изследвани селища, Едрино е на второ място по приходи от тютюн. На 

пето място от приходите в Едрино е получаването на социална подкрепа, като това може 

да се свърже с тези, които са регистрирани като безработни. Най-малко хора получават 

издръжки от всички села в Едрино, което противоречи на консултациите, при които е 

установено, че голям брой от близките на жителите на Едрино работят в чужбина.  

Село Малко Каменяне е село, което е значително отдалечено от Крумовград и 

единственият начин да се стигне до него е по зле поддържан черен път. Основен 

източник на доходи за това село е животновъдството и въпреки, че селото е близо до 

река Крумовица, процентът хора, които се занимават с тютюн е сравнително малък, 

както може да се види от таблицата по-долу. Това най-вероятно се дължи на тежкия 
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терен и характеристиката на почвата, в която е установено наличието на много камъни 

по време на консултациите за определяне на съществуващото състояние. Над 40% от 

населението е в пенсионна възраст, като по този начин броя на хората, които зависят от 

пенсията като единствен източник на доходи поставя селото на трето място сред 

изследваните селища. Производството на мед е добре развито и сравнено с другите 

селища е на четвърто място.  

Село Къклица, също като Малко Каменяне е отдалечено и се състои от група от махали, 

като  достъпът до тях се осъществява по черен път. Възрастовият профил показва, че в 

селото само 20% от хората са в пенсионна възраст, което рефлектира в броя на хората, 

които получават пенсия и е значително нисък процент. Това е най-ниския такъв процент 

сред изследваните села. 50% от населението са в работна възраст, което обаче е 

ограничено поради отдалечеността му и допринася за високия брой от хора, които 

получават социални помощи за разлика от другите села. Селото е силно зависимо от 

земеделското производство и главно от тютюнопроизводството и животновъдствтото. 

Сравнено с останалите селища, Къклица изглежда най-зависимо от земеделската 

дейност. Освен това има най-голяма зависимост от производството на мед, както и най-

голям брой хора, които се занимават с събиране на гъби и билки.  

Скалак се състои от група от махали, които са най-близо разположени до 

инвестиционния проект.  Възрастовият профил показва, че в селото 50% от хората са в 

пенсионна възраст, което прави пенсията най-големия източник на доходи за повечето 

жители на селото. Жителите зависят от земеделската дейност и животновъдството, 

последвани от тютюнопроизводството и производството на пчелен мед. Скалак е на 

второ място сред изследваните села по доходи от събиране на гъби и билки. Най-голям 

брой хора в това село зависят от издръжки.  

Възрастовият профил на Гулия показва, че над 30% от населението е в пенсионна 

възраст и това е вторият най-голям източник на доходи. На първо място се нарежда 

животновъдството, като малък процент от хората се занимават и с тютюнопроизводство. 

Възможно е това да се дължи на трудния терен, както и на далечината от водоизточник 

за напояване. Гулия има най-голям процент от хора, получаващи социални помощи, 

което отново може би се дължи на факта, че селото е отдалечено и липсват официални 

възможности за работа. Само 12 човека от участвалите получават заплата.  

Основен източник на доходи във Звънарка са пенсиите, като над 45% от населението е 

в пенсионна възраст. Сравнено с останалите села, това е най-високата зависимост от 

пенсии, установена. Таблицата показва, че животновъдството е вторият основен 

източник на доходи и много малък процент от хората се занимават с 

тютюнопроизводство. Селото е лесно достъпно, сравнително висок брой хора имат 

официално назначение и получават заплата, дори повече отколкото се занимават с 

тютюнопроизводство.  
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С. Рогач се намира на изток от производствената площадка. От всички села има третия 

най-висок брой хора, които зависят от пенсии, а в самото село това е основен източник 

на доходи. На второ място е животновъдството, а на трето сравнително малко хора се 

занимават с тютюнопроизводство. Въпреки това, голям брой хора зависят от 

производството на мед и риболова. Всъщност броя на хората, които се занимават с 

риболов в това село е най-голям сред всички изследвани села. Това може да се дължи 

на факта, че селото е сравнително близо до приток на река Крумовица и самата река, 

както и близостта на два малки микроязовира. 

Таблица 9-6: Декларирани основни източници на доход на домакинство по населени 

места (ДПМ СПИД, 2014) 
Деклариран процент на 

домакинствата 
получаващи значителен 
доход от този източник 

% 
 
 
 
Вид източник на доходи 
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Заплати и 

възнаграждения 
52 69 41 41 45 16 13 9 12 20 25 

Пенсии 76 54 49 71 46 47 30 73 56 77 75 

Тютюнопроизводството 3 32 30 12 50 37 74 36 28 16 38 

Социални помощи  9 25 24 41 39 58 83 27 52 16 13 

Животновъдство 1 8 22 41 16 63 70 45 60 27 63 

Парични преводи*  10 14 14 18 6 0 13 27 12 9 13 

Производството на 

пчелен мед 
0 0 0 0 0 11 39 18 4 0 13 

Производство на 

зеленчуци 
0 6 3 0 1 0 0 0 0 2 0 

Събиране на гъби и 

билки 
0 0 0 0 0 0 39 9 4 0 0 

Лов 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Риболов 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 13 

*В съответствие с методологията, използвана във въпросника за СИПД, тази категория 

включва парична помощ от членове на семейството от както от страната, така и от 

чужбина 

Установените от СИПД тенденции в паричните доходи показват застой или дори 

влошаване положението, 27% от участниците в проучването посочват намаляване на 

техния паричен доход през предходната година, а други 57% декларират, че няма 

промяна в паричния доход на домакинството (ДПМ СИПД, 2014). Този факт е 

показателен за финансовите затруднения, които домакинствата изпитват на местно и на 

национално ниво, поради бавното възстановяване от икономическата криза, както е 

описано в Раздел 13.1.  
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Интервюираните заинтересовани страни също формулират заключенията от проучването 

- че голяма част от населението в общината зависи от пенсиите на възрастните хора, 

които варират между 120 и 250 лв. Тъй като нивата на безработицата са високи, а 

равнището на образование е ниско, съществуват малко възможности за увеличаване на 

доходите на домакинствата, които се предлагат от общината или областта. Това е една 

от основните причини за миграцията на населението, особено на тази част от 

населението, която работи в чужбина (AMEC, 2014). Освен това така се обяснява и 

зависимостта на хората от земеделската дейност като източник на доходи, което ги 

прави уязвими към естествени или причинени промени на околната среда.  

Разходи 

Резултатите от СИПД представят разбивка на разходите на целевата група от 

домакинства в ЗВ. Делът на разходите на домакинствата, сравнен със статистиката на 

национално ниво (НСИ Бюджети на домакинствата, 2014), е показан на Таблица 9-7 по-

долу. Трябва да се отбележи, че категориите разходи в СИПД не се припокриват 

напълно с категориите разходи на НСИ, а когато това е възможно данните на НСИ са 

разбити или несъответствието е обяснено.  

Таблица 9-7: Разбивка на разходите на домакинствата в ЗВ, сравнени със средните 

разходи на домакинствата за страната (НСИ Бюджети на домакинствата 2014 и ДПМ 

СИПД, 2014) 
Категория на разходите Дял в малката 

потребителска 

кошница за 

средно 

домакинство в ЗВ 

% 

Дял в малката 

потребителска 

кошница за средно 

домакинство в 

страната % 

Храна 53,5% 31,4% 

Електричество 8,3% 4,7% 

Транспорт 6,5% 6,6% 

Медицински грижи и лекарства 5,7% 5,6% 

Телефон, Интернет, платена телевизия 5,4% 4,6% 

Вода 4,7% няма данни* 

Образование 4,2% 3,5% 

Облекло 3,9% 2,8% 

Селскостопански консумативи 3,7% няма данни 

Разходи за заеми 1,6% няма данни 

Отдих и свободно време 1,5% 4,5% 

Наем 0,4% няма данни* 

Дърва, въглища, газ 0,4% няма данни* 

*индикаторът на разходите за храна на национално ниво изключва алкохолни и безалкохолни 

напитки, равен на 4% от общите разходи. **В данните на национално ниво има един индикатор за 
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наем, горива, електричество и вода, равен на 14,2% от общите разходи на домакинствата. С 

изключение на електроенергията, останалите разходи не могат да бъдат разбити. 

Както е видно от скромните нива на доходите, най-големите разходи на домакинствата в 

ЗВ покриват основните жизнени нужди - храна (53,5%), електроенергия (8,3%), както и 

здравеопазване (5,7%). Дейностите за отдих и свободно време възлизат на едва 1,5% 

от паричните разходи, а наемите представлява само 0,4%, което е доказателство за 

това, че повечето къщи са частна собственост. Тъй като най-високи са разходите за 

храна, всяко стопанство има парче земя в близост до къщата, на което се отглеждат 

плодове и зеленчуци, въпреки че това изглежда не се отразява на разходите за храна. 

От друга страна, за относително по-нееластични разходи, като например разходите, 

свързани с образование 9 и лекарства, както и услуги с фиксирани такси, като телефон, 

интернет и телевизия - потреблението е сходно, с пропорционални разлики, 

произтичащи от разликите в нивата на доходите, посочени по-горе.   

Разликите в средните нива за някои видове разходи в потребителска кошница, като ток, 

телефон, интернет, платена телевизия и облекло (няма усреднени данни за разходите 

за отдих), са показателни за лекото икономическо разделение между градското 

население на гр. Крумовград и кв. Изгрев от една страна, и жителите на по-малките 

села в ЗВ, от друга - Виж Таблица  9-8 по-долу. Разликата не е по-ясно изразена, тъй 

като анкетираните в СИПД са предоставили обратна връзка за разходи в предварително 

определени категории, което намалява възможността за раздробяване на данните.  

В други разходни пера няма такива изявени разлики, които биха могли да се очакват 

между градовете и селата, като например наем или вода (поради използването на 

водата за напояване). Също така средните разходи за образование в някои села са по-

високи, отколкото за гр. Крумовград, което може да означава или повече грижи, 

полагани за образованието, или по-високо ниво на свързаните разходи, като храна и 

консумативи.  

Таблица 9-8: Разбивка на разходите на домакинствата в ЗВ по селища (ДПМ СИПД, 

2014) 
Средномесечни разходи 

на домакинство в ЗВ в 
лв. 
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Електричество 50 50 30 20 30 30 30 30 30 30 30 

Телефон, Интернет, 30 40 25 15 30 25 22 20 20 22 20 

                                              

9 Въпреки че обучението в системата на държавното образование в България е безплатно, все пак 
има различни свързани с него разходи, като например учебници, консумативи и обяд в училище, 

които в повечето случаи не се покриват напълно. На домакинствата е дадена възможност да 
изброяват и други разходи в тази категория, като например частни уроци. 
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платена телевизия 

Облекло 30 50 30 20 20 40 30 15 30 15 10 

 

По отношение на "стратегически важните" разходи, като например за образование и 

ипотеки/заеми, е важно да се отбележи също, че домакинствата в различните категории 

доходи имат право да отделят различен дял от разходите си – виж Таблица 9-9.  Тази 

разлика не изглежда значителна при анкетираните с по-ниски доходи, но изглежда 

придобива по-голямо значение при категории над 12 000 лева, като се има предвид, че 

само няколко от изследваните домакинства попадат в тази висока категория. Това 

вероятно се получава, когато домакинството има доходи доближаващи се до тези в по-

големите градове в България - до няколко пъти по-високи от тези в изследваните 

категории - и може да отделя много повече средства за подобни разходи.   

Таблица 9-9: Разбивка на разходите на домакинствата в ЗВ по категории доход (ДПМ 

СИПД, 2014) 
Категория на годишния 

доход на домакинството  
 
Категория на разходите 
(годишно) 

Под 3 600 
лв. 

3 601 - 4 
801 лв. 

4 801 - 4 
801 лв. 

7 201 - 4 
801 лв. 

Над 12 000 
ЛВ. 

Образование 600 500 660 1000 1900 

Ипотеки/заеми 
2400 

няма 

данни* 
2700 1700 6000 

*никое от интервюираните домакинства не е отговорило на въпроса  

Бедност  

Както се вижда от тенденциите при доходите и разходите, разгледани по-горе, 

бедността в района е широко разпространена, и това се потвърждава от сравнението с 

националните показатели на бедността. Въз основа на средните национални доходи 

(НСИ Доходи и разходи, 2014), официалният праг на бедност в  България за 2014 г. 

представлява месечен доход под 251 лв. на човек, който е с 10 лева по-висок от 2013 

г., когато е бил 241 лв. Така може да се каже, че по-голямата част от домакинствата, 

живеещи в ключовите населени места, могат да се определят като уязвими поради 

липсата на официални източници на приходи и тяхната зависимост от приходи, 

произлизащи от земеделската дейност. 

Спестявания и кредити 

Само около 12% от домакинствата в целевата група в ЗВ декларират спестявания. Това 

не е изненадващо в контекста на ниските доходи и начина на препитание на много от 

домакинствата. Тези спестявания обикновено се влагат в банкови депозити (80%), 15% 

се инвестират в недвижими имоти и едва 2% се инвестират в бизнес (ДПМ СИПД, 2014). 

Фактът, че по-голямата част от спестяванията не се реинвестират, отразява 

нежеланието на местното население да поема рискове по отношение на малките си 
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спестявания – фактор, който допринася за стагнацията в предприемачеството и 

развитието на МСП. 

Много ясна, почти линейна тенденция се очертава по отношение на наличието на 

спестявания в домакинствата в различните категории доход – виж Таблица 9-10. 

Въпреки малкия размер на извадката, е видно също, че нивата на доходите могат да 

окажат влияние върху това къде да бъдат вложени спестявания - домакинства с 

относително по-високи доходи вземат по-рискови решения, като например за 

инвестиране на спестяванията си в имот или бизнес.  

Таблица 9-10: Разбивка на разходите на домакинствата в ЗВ по категории доход (ДПМ 

СИПД, 2014) 

Категория на годишния 
доход на домакинството  

Под 3 600 
лв. 

3 601 - 4 
801 лв. 

4 801 - 4 
801 лв. 

7 201 - 4 
801 лв. 

Над 12 000 
ЛВ. 

% от домакинствата със 

спестявания 
1% 5% 11% 25% 40% 

% от домакинствата, 

които държат 

спестяванията в банка 

100% 100% 80% 75% 83% 

% от домакинствата, 

които инвестират 

спестяванията в имот 

0% 0% 20% 25% 0% 

% от домакинствата, 

които инвестират 

спестяванията в бизнес 

0% 0% 0% 0% 17% 

 

Една от по-окуражаващите констатации в проучването на домакинствата е ниското ниво 

на задлъжнялост - само 5% от домакинствата имат заеми. Както е показано по-горе, 

разходите  за обслужване на кредити възлизат на едва 1,6% от разходите на 

домакинствата. Тази тенденция обаче има и един недостатък, тъй като показва 

ограничен достъп до кредити на домакинствата, които иначе биха могли да използват 

заетите средства за ползотворни цели – например за получаване на образование, за 

повишаване на енергийната ефективност на жилищата си или за закупуване на 

автомобил, с който да си осигурят мобилност и възможност за превозване на 

продукцията до пазара или за земеделско оборудване, с което да повишат своята 

производителност. Три от четирите основни цели на заемите, посочени от домакинствата 

са именно образование, подобрения на жилището и закупуване на превозно средство, 

кредити се използват също за покриване на разходите за медицински грижи (ДПМ 

СИПД, 2014).   
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10 Здравеопазване 

10.1 Национален контекст 

Българската здравна система е доминирана от държавата, тъй като се регулира от 

Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – 

единственият гарант и доставчик на безплатни здравни услуги, включително платени от 

държавата лекарства и болнични интервенции. При използване на държавните здравни 

грижи пациентите следват "клинични пътеки" за диагностика и лечение, като се започне 

с общопрактикуващите лекари (ОПЛ), лекари-специалисти, предписания, операции и 

други интервенции. НЗОК финансира болници, клиники и други доставчици на здравни 

грижи, въз основа на задължителното здравноосигурително покритие, което означава че 

физическите лица правят месечни вноски директно от своите заплати, както и въз 

основа на система от клинични пътеки. Основните медикаменти, продавани в 

българските аптечни вериги имат регулирани цени, като НЗОК покрива разходите за 

най-скъпите или за стандартни лекарства, предназначени за редица сериозни 

заболявания. Затова доставчиците на здравни грижи и доставчиците на медикаменти 

трябва да подписват договори с НЗОК за предоставяне на услуги и процедури по 

клиничните пътеки. Правоспособните лекари също могат да подписват договори с НЗОК 

(повечето лекари на частна практика го правят) или да работят чрез лечебните 

заведения, в които са наети на работа. Много лекари работят както в държавни или 

общински лечебни заведения, така и в отделна лична практика, тъй като заплащането 

на държавните и общински лекари е доста ниско.  

Самата болнична система е разделена на държавни болници, общински болници (като 

болницата в Крумовград), поликлиники и диспансери. Общинските болници често играят 

ролята на регионални болници и затова възникват конфликти между общинските власти 

по отношение на тяхното финансиране и поддържане. В селските райони общинските 

болници са недостатъчни и съществува голям проблем с намирането персонал, тъй като 

квалифицираните медицински специалисти - лекари и медицински сестри - са малко. 

Оборудването за диагностика и лечение също обикновено е остаряло. 

Съществува паралелна система от частни здравни заведения – болници и клиники, 

които започват да набират популярност. Те могат също да получават финансиране от 

здравната каса за повечето клинични пътеки, но по принцип таксите там са по-високи и 

се заплащат частично или изцяло от пациентите. Частните болници и клиники обхващат 

най-вече големите градове в България, тъй като за тях няма пазар в селските райони. 

Жителите на селата пътуват до големите градове, за да получат по-добри здравни 

грижи, ако могат да си ги позволят. 

Съществува отделна мрежа от центрове за спешна медицинска помощ – услуги за бърза 

помощ, координирани с телефон за спешни случаи 112, които изпращат квалифицирани 

екипи за спешна медицинска помощ. 28 такива центрове работят в 28-те областни 

града, включително и в област Кърджали. На теория те би трябвало да обхващат всички 
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населени места, но основно покриват областните и общински центрове, и изпитват 

големи затруднения с недостига на персонал и оборудване, като неотдавна станаха 

обект на полемика поради забавяне на линейките и конфликти с пациенти. На практика 

няма услуга за спешен транспорт по въздух. Първата медицинска линейка-хеликоптер в 

България е наета през 2014 г. от правителствената болница в София по 

демонстрационен проект. Съществуват също и някои частни услуги за бърза помощ, но 

те са съсредоточени в София и в големите морски и ски-курортни зони. 

10.2 Местна здравна инфраструктура  

В ОПР се посочва, че основната болница за активно лечение е МБАЛ "Живот" в 

Крумовград с капацитет от 60 легла. В нея функционират отделения по вътрешни 

болести, педиатрия, акушерство и гинекология, но няма хирургично отделение. През 

2010 г. в МБАЛ „Живот” е закрито хирургичното отделение, поради непокриване 

изискванията поставени от Министерство на здравеопазването за норматив 1 000 

хирургични операции за година. В ОПР се отбелязва също, че в общината няма 

психиатрично лечебно заведение, което е типично за селските региони, където този тип 

грижа липсва (ОПР, 2014).  

Освен болницата, в община Крумовград има 23 лекарски практики, в това число 6 

общопрактикуващи лекари, 9 стоматологични практики и 7 медицински специалисти. В 

Крумовград има 3 свободни места за общопрактикуващи лекари, а в селата от общината 

има 10 свободни места за ОПЛ (ОПР, 2014). 

В областния център Кърджали има две болници – "Атанас Дафовски" и "Кърджали", 

които имат общ капацитет от 400 легла, които могат да бъдат увеличени до 600 легла 

при епидемии. В болница "Атанас Дафовски" се приемат около 1 400 пациенти месечно, 

а ежегодно се извършват около 34 000 медицински прегледа. Приблизително 15% от 

тези пациенти нямат здравни осигуровки (Община Кърджали, 2014). Освен 

многопрофилната болница, в гр. Кърджали има и държавна психиатрична болница, 

която си е създала водеща позиция за психиатричен скрининг и лечение в Южна 

България. Психиатричната болница е с капацитет от 320 легла (Община Кърджали, 

2014). Също така в град Кърджали има два хосписа и център за грижи и рехабилитация 

на деца с хронични заболявания (Община Кърджали, 2014) 

Интервюираните при консултациите за определяне на съществуващото състояние 

споделят, че в Крумовград болницата е в лошо състояние, има недостиг на 

лекари/специалисти и оборудване, което е общонационален проблем на системата на 

здравеопазването.Интервюираните смятат, че болницата в Кърджали предлага по-добри 

условия (AMEC, 2014). Повече от половината от участниците в проучването 

потвърждават, че посещават болницата в Крумовград само за общи заболявания, докато 

за по-сериозни заболявания разчитат най-често на болницата в Кърджали - виж Фигура 

10-1 по-долу. Общата оценка показва, че интервюираните са почти толкова доволни от 

медицинските грижи в болницата в Крумовград, колкото и от тези в болницата в 
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Кърджали. Типично за България, много хора споделят, че получават лекарства директно 

от аптеките, без да се консултират с лекар, за да спестят време и разходи за прегледи 

(ДПМ СИПД, 2014).  

Фигура 10-1: Посещаване на здравни заведения от изследваните домакинства 
 

 

Община Крумовград е изчислила, че около 45% от общото население на общината не е 

здравно осигурено (ОПР, 2014). Според СИПД приблизително 72% от анкетираните 

твърдят, че внасят здравни осигуровки - които се приспадат месечно от заплатите или 

се внасят лично от самоосигуряващите се лица (пенсионерите не внасят здравни 

осигуровки). Приблизително 12% признават, че нямат здравни осигуровки, а 8% не са 

сигурни.   

Разликата между общинските данни и резултатите от СИПД вероятно показват 

нежелание на анкетираните да признаят, че не са здравно осигурени или че не са 

наясно с този факт. Това потвърждава една национална тенденция, че здравно 

неосигурените хора са предимно в селата, предимно турски и ромски граждани в 

трудоспособна възраст (ДПМ СИПД, 2012). По-високата концентрация на неосигурени 

хора в селските райони се отразява финансово на болниците, тъй като те трябва да 

поемат част от разходите за медицинските грижи, предоставени на тези хора.  

10.3 Здравен профил на населението  

Както вече бе посочено в раздела за демографията, прирастът на населението в община 

Крумовград е отрицателен (-3,1‰ за 2012 г.). Основният фактор за това е миграцията 

на населението, общината е с един от най-ниските проценти на смъртност в България 

(13,9‰ за 2012 г.). Детската смъртност непрекъснато намалява - през 2012 г. тя е 

7,7‰ за област Кърджали. По-голямата част детската смъртност е през перинаталния 

период, а по-малък е процентът през неонаталния период. По данни от ОПР в областта 

няма починали деца в постнеонаталния период (ОПР, 2014)10.  

                                              

10 При изходните консултации анкетираните съобщават, че здравната статистика се води редовно 
(AMEC, 2014). 
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Община Крумовград отбелязва, че здравният статус на населението в селата е по-нисък 

от здравния статус на жителите на гр. Крумовград, което се дължи на социално 

икономическите фактори, като условия на живот и социален статус. Липсата на 

общопрактикуващи лекари в селата, която вече бе изтъкната в Раздел 10.2, както и 

затруднения достъп до бърза помощ, са фактори, които също оказват влияние. Някои от 

особено уязвимите жители на селските райони, които не получават адекватна 

медицинска помощ са възрастни хора, които живеят сами, многодетни семейства, 

семейства без доходи и хора с увреждания (ОПР, 2014).  

Въпреки трудностите при достъпа до здравни услуги, според здравното проучване, 

разгледано в Доклада за ОВОС, през 2008-2010 г. област Кърджали се характеризира с 

по-добра здравна статистика от средното ниво за страната, по-специално по отношение 

на онкологични, респираторни и сърдечно-съдови заболявания и смъртността, свързана 

с тях. Според данните смъртността от онкологични и сърдечно-съдови заболявания за 

област Кърджали е значително по-ниска от средната за страната (Данго, 2010).  В 

доклада за ОВОС е отбелязано, че заболеваемостта в община Крумовград е сходна с 

тази в област Кърджали, с изключение на респираторните заболявания, където община 

Крумовград представя по-добри показатели (Данго, 2010).  

В Доклада за ОВОС е посочено също, че смъртността в резултат от онкологични и 

сърдечно съдови заболявания в областта е по-ниска от средната за страната. По-

голямата част от онкологичните заболявания са свързани с рак на гърдата и 

заболявания на храносмилателната и дихателната системи. Докладът за ОВОС са 

цитирани и данни от здравни скрийнинги в периода 2004-2008 за вида на 

заболяванията, открити при мониторинг сред децата в училище, които показват пълна 

липса или много ниски нива на почти всички видове на хронични заболявания в община 

Крумовград, с изключение на детското затлъстяване  (Данго, 2010).   

Проучването на домакинствата донякъде потвърждава тази тенденция – според 

анкетираните през последните 2 години само в 16% от домакинствата е имало тежко 

заболяване. Най-сериозните проблеми включват хипертония, тежък грип, болести на 

сърцето, диабет и дихателни проблеми, с относително ниска честота на рак и психични 

заболявания – виж Фигура 10-2 по-долу (ДПМ СИПД, 2014).  

Фигура 10-2: Здравни проблеми и заболявания през последните 2 години, декларирани 

от домакинства (ДПМ СИПД, 2014) 
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По време на консултациите със заинтересованите страни местните жители не съобщават 

за сериозни здравни проблеми, освен тези произтичащи от тежката работа (проблеми с 

костите) и бъбречни проблеми, които се твърди, че се дължат на високото съдържание 

на варовик във водата. Някои от тях споделят, че използват домашни методи за 

профилактика и лечение на леки заболявания – т.е. билки, чай, мед и др. 

Интервюираните, които са запознати с проблема заявяват, че почти няма болести, 

предавани по полов път, а изследвания за ХИВ не се правят, правят се спорадични 

тестове за сифилис, особено на пациенти, които пътуват в чужбина, но съществува 

проблем с финансирането на такива изследвания (AMEC, 2014).  

За община Крумовград няма публикувана информация за заразните болести или 

болестите, предавани по полов път. По принцип процентът на заразените с ХИВ в 

България е сред най-ниските в света, като само 113 нови случаи на ХИВ са открити през 

2013 г. сред 115 000 изследвани лица - общият брой на наблюдаваните ХИВ-позитивни 

в България към 30 юни 2014 г. е 922 лица. По-голямата част от новорегистрираните 

случаи са концентрирани в София, а през 2013 г. в област Кърджали няма открити нови 

случаи на заразяване (МЗ, 2014). По отношение на други болести, предавани по полов 

път, статистиката на НСИ за Кърджалийска област отбелязва 10 случая на сифилис, 

регистрирани през 2013 г. (НСИ Здраве, 2014).  

По отношение на други значими заразни болести данните на НСИ за 2012 г. показват, че 

в област Кърджали са регистрирани 119 случая на вирусен хепатит, 74 случая на 

варицела, 24 случая на скарлатина, 8 случая на вирусен менингит и 1 случай на 

дизентерия (НСИ Здраве, 2014). Болестите, предавани по полов път и заразните 

болести, с изключение на грип, не са включени в отговорите на СИПД (ДПМ СИПД, 

2014).  
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В начина на живот на местните хора е възможно да има скрити рискове за общественото 

здраве - според проучване, проведено от Националния център по обществено здраве и 

анализи (НЦОЗА, 2014), 46,7% от децата в област Кърджали са пасивни пушачи.  
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11 Културно наследство 

11.1 Национален контекст 

По отношение на археологическото наследство България се смята за една от най-

богатите страни в Европа, често сравнявана с Италия и Гърция. Благоприятните 

климатични и географски условия са улеснили развитието на древните цивилизации в 

български земи, включително траки, древни гърци, римляни, славяни, прабългари, 

варяги и остготи.  

Тракийското наследство11 от гробници, златни съкровища и ритуални съдове е оцеляло 

до наши дни. Древните прабългари са оставили следи от своето наследство в музиката и 

ранната архитектура. По-значителни съкровища от древността са: Рогозенско сребърно 

съкровище (108 фиали, 54 кани, 3 чаши и 165 сребърни предмета); Панагюрско 

съкровище (9 съда със златна украса); Вълчитрънско съкровище (13 ритуални 

предмета); Луковитско съкровище; Летнишко съкровище; Мезек; Свещари; Казанлък.  

Българското средновековие  се свързва с варварските народи, които са пристигнали на 

тези територии от изток.  През Средновековието България е център на славянска Европа 

по отношение на литературата и силното културно влияние върху Източно-православния 

славянски свят. В края на ХІV век българската  държава е във възход и културата 

процъфтява.  Столиците Плиска, Преслав и Търново са средища за монументална 

скулптура и архитектура. Културното наследство от този период включва: Боянската 

църква; Асеновата крепост; Мадарският конник.  

В късното Средновековие значително развитие получава църковната живопис, повлияна 

от италианското ренесансово изкуство. Но в този период са разрушени и много културни 

паметници, сред които големият художествен център Търговград. От късното 

средновековие са останали паметници като Бобошевския манастир; Църквата "Свети 

Петър и Павел" (Търново); Роженския манастир и църквата "Св. Св. Тирон и Теодор 

Стратилат".  

Българското Възраждане през ХVІІІ-ХІХ век се характеризира с разцвет на жилищната 

архитектура (резбарство, стенопис, каменоделие), оставяйки културното наследство 

като: Рилски манастир; Къщата на Аргир Куюмджиоглу (сега Етнографски музей в 

Пловдив); Хан на Хаджи Николи (Велико Търново); Каблешкова къща (Копривщица); 

Мост на река Янтра (близо до гр. Бяла).  

В България има девет Обекта на световното наследство на ЮНЕСКО, а още 

четиринадесет обекта са включени в индикативния списък (ЮНЕСКО, 2014).  

                                              

11 Подробна информация за обектите от национално значение, посочени в този раздел, може да 

бъде получена от регистрите на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН, 
2014). 
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� големият ранносредновековен скален релеф на Мадарското плато - Мадарският 

конник  

� две тракийски гробници (една в Свещари - датираща от 3 век пр.н.е. и една в 

Казанлък - част от голям тракийски некропол) 

� три паметника на средновековната българска култура (Рилски манастир - един 

от най-значимите културни, исторически и архитектурни паметници, Боянската 

църква и Скалните църкви в Иваново) 

� древният град Несебър - един от най-важните центрове на морската търговия в 

Черно море, разположен на полуостров 

� два природни обекта: Природен резерват "Сребърна" и Национален парк 

"Пирин"  

Нематериално културно наследство 

Освен материалното историческо и културно наследство България разполага със 

забележително нематериално културно наследство. Първата българска държава 

въвежда и развива кирилицата, която произлиза от Преславската и Охридската 

книжовни школи. Кирилицата допринася за разцвета на литературната и 

художествената традиция, основани на българската и славянските култури и 

православното християнство. Българското Възраждане под османско иго през ХVІІІ и 

ХІХ век, последвано от консолидирането на културните влияния на българската държава 

през 20 век, значително обогатява българска литература, изкуство и музика, което дава 

на света известни автори като Иван Вазов и композитори като Панчо Владигеров.  

Най-силните влияния в техните и в други произведения идват от националния фолклор 

– песни и танци, уникални във всеки български регион (обикновено основани на 

неравноделен ритъм), дърворезба, металообработка и текстилни занаяти, кухня и богата 

словесна традиция. Тракийски ритуали, като "Зарезан", "Кукери" и "Мартеница", са 

запазени живи в съвременната българска култура. Фолклорът и традициите в по-

голямата си част са оцелели и до днес, и са особено добре запазени и ценени в селските 

и планинските региони. Разнообразният етнически микс на България допълнително 

обогатява местните традиции чрез добавяне на значителен и ценен принос от турски, 

ромски, българо-мохамедански, арменски, еврейски, каракачански и други локално 

установени етнически и/или религиозни общности.  

11.2  Местно материално културно наследство  

Културно-историческо наследство  

В района на Крумовград са открити останки от тракийски светилища, храмове и 

средновековни крепости, гробища и надгробни паметници. Освен това регионът 

изобилства от впечатляващи природни забележителности. В община Крумовград има 28 

археологически паметника от местно значение и 3 археологически паметника от 

национално значение: 1) некропол от долмени в село Черничево, в местността Хамбар 



 Доклад за съществуващото социално-икономическо състояние – Проект Крумовград | 2014 г. 

112 

 

дере - 7 долмени датирани от края на ІІ - началото на І хилядолетие пр.н.е. Четири от 

долмените са добре запазени; 2) средновековна скална обител "Дупка на поп Мартин" в 

с. Овчари. Гробницата е издълбана в скалите над десния бряг на река Арда и 3) скална 

гробница в с. Рогач, датираща от първото хилядолетие преди новата ера. 

Идентифицирани са 12 архитектурни забележителности и паметници с местно значение.  

Средновековните храмове в Крумовград са построени от дялани камъни, споени с бял 

хоросан. В църквите в селата Черничево и Егрек са открити следи от стенописи.  

В района са открити останки от средновековни крепости, които са били построени по 

време на Втората българска държава. В м. "Градището" край с. Черничево е открито 

съкровище от 40 сребърни монети на българския цар Иван Александър и сина му 

Михаил. Останки от други средновековни крепости има в селата Сърнак, Златолист и 

Крън.  

Други архитектурни забележителности са тракийските скални ниши, издълбани в 

скалите по поречието на река Арда и река Крумовица. Тракийските скални ниши са 

издълбани в скалите. Намират се в близост до тракийските крепости и градове. В тях 

вероятно са били поставяни малки керамични урни или погребални предмети. Въз 

основа на намерените фрагменти, керамиката може да бъде датирана от 9-5 пр.н.е. 

Скалните ниши могат да се видят в близост до селата Вранско, Поточница и Странджево, 

по левия склон на "Топ дере" и на високата скала, наречена "Ак кая". 

Близо селата  Джанка, Овчари, Ковил, Перуника, Пелин, Сбор, Лимец и Малък Девисил 

са открити няколко тракийски светилища, свързани с култове почитани от траките.  

Светилището на Сабазий - бога на слънцето, се намира в м. "Църквището" над с. Лимец. 

Тракийското светилище в "Ада тепе" се счита за най-важният от всички известни 

паметници в Източните Родопи, предоставящ информация за тракийските религиозни 

практики, обичаи, стопански дейности и отношения.  

При разкопки в миналото са открити бронзова статуя на Аполон, тракийски конник и 

антични монети. В околностите на днешния град Крумовград, археолозите са открили 

останки от крепост и църква, датиращи от Средновековието, а в околностите на село 

Плевун са открити останки от тракийски селища и тракийско светилище. Светилището 

се намира в близост до връх Свети Илия, в него има запазена ритуална плоча с 

изобразен тракийски конник. В м. Ада тепе, близо до Крумовград е открита най-

древната мина за злато в Европа,  която функционира  през XV - VIII  век преди новата 

ера.  

Скални гробници са открити в селата Джанка, Рогач, Странджево и Поточница.  

Скалните гробници са уникални тракийски паметници, които са били издълбани в 

долната част на голяма скала.  
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В село Ковил е открит некропол с 9 скални гробници с олтари. Средновековни гробища 

са открити в Крумовград, Звънарка, Овчари, Горна Кула, Странджево, Студен Кладенец, 

Стари чал, Поточница, Рибино, Голяма чинка, Аврен, Егрек, Ручей, Лимец, Девисилово, 

Черничево, Горни Юруци, Стражец.  

В селата Звънарка, Овчари, Аврен и Луличка са открити тракийски надгробни могили.  

Над 2 000 експонати, категоризирани в музейната сбирка на Регионалния исторически 

музей в различни раздели - археология, нова история и етнография, свидетелстват за 

богатото културно наследство в района на Крумовград. Музеят е открит през 1965 г. и 

се помещава в сграда, която също е обявена за културен паметник. Музеят функционира 

в унисон с Чл.26 на Закона за културното наследство, като регионален държавен музей. 

Музеят е поместен в бивше мюсюлманско училище, което е построено в началото на 

20ти век с дарения от местното турско общество (Преса, 2013 

В Таблица 11-1 долу е даден обобщен списък на обектите на културното наследство в 

района на Крумовград.   

Таблица 11-1: Културно наследство в община Крумовград  (Проект НТЗ, 2009-2014 г.; 

Предпроектно проучване на Пътят на желязната завеса на Балканите, 2011 г.)   

Археологически обекти и находки 

• Останки от древни тракийски светилища и некрополи  

• Останки от крепости и римски мост (край село Егрек) 

• Скална гробница и средновековна крепост край село Рогач  

• Тракийска гробна могила в м. Юртата и Старото тюрбе край село Аврен  

• Средновековен некропол край село Аврен  

• Некропол от долмени, средновековна крепост в м. Асара и м. Градището край село 

Черничево и в м. Хамбар дере  

• Тракийски скални ниши край селата Вранско и Джанка в близост до защитената 

местност Орешари  

• Праисторическо антично тракийско селище в м. Асар край с. Ковил  

• Тракийски некропол край с. Ковил 

Архитектурни паментици (мостове, паметници, сгради) 

• Музей на археологията, съвременната история и етнографията  

• 2 склада за тютюн в град Крумовград  

• 5 воденици в село Егрек - функциониращи между ноември и март  

• римски мост и мелница в село Егрек  

• 15 паметника на воини, културни и политически личности 

Религиозни места (ритуали и обичаи) 
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• Църквата "Св. Пророк Илия" край село Аврен 

• Църквата "Свети Атанасий" и средновековната църква в село Черничево  

• Джамията в село Чал - най-старата джамия в Източните Родопи 

• Култово място в м. Ак кая край село Ковил 

 

В допълнение към изброените обекти, трябва да се отбележи, че на интервютата със 

заинтересованите страни (АМЕС, 2014), анкетираните особено ревностно защитават два 

вида местни обекти: обществени чешми и ислямски гробища - виж списък на конкретни 

обекти в Приложение 2. Културното значение и символика на обществените чешми, като 

един вид чувствителни места, са описани по-горе в документа. Гробищата по принцип се 

възприемат като важни чувствителни места. Турските мюсюлмански гробища са особено 

уважавани, поради традиционно вкоренената в турската общност почит към предците от 

семейството и общността. Традиционно мюсюлманите (и мъже, и жени) посещават 

гробищата веднъж или два пъти годишно, но и особено по време на фестивала на 

жертвоприношението, също познат като Байрам. На мъжете и жените е забранено да 

посещават гробищата заедно по време на погребалните церемонии. Консултациите 

установяват, че едно от двете мюсюлмански гробища в близост до черния път все още 

се използва (виж Фигура 11-1). Гробището се счита за свещено и има ограда, която да 

обозначи местонахождението му. Второто гробище не се използва вече и се състои от 

няколко надгробни камъка разпръснати около съществуващия път. Интервютата 

показват, че гробищата не могат да се местят по никакъв начин. Освен това през 

последните години, широк обществен резонанс получиха няколко акта на вандализъм в 

турски гробища в България, затова е разбираемо защо турските жители защитават тези 

обекти. Гробница Саид Баба се състои от мавзолей и оградена зона за 

жертвоприношение в околността на гробницата. Ежегодно се провежда празник, който 

почита Саид Баба – древна мюсюлманска фигура.  

Фигура 11-1: Изоставено гробище край Победа (ляво). Гробище в Победа, което все още 

се ползва (дясно). 
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11.3 Обобщение на разкопките в Ада тепе 

През 2011 г. и 2012 г. са проведени обширни археологически проучвания и разкопки на 

площадката на древния тракийски рудник Ада тепе, с участието на водещи археолози от 

България и Германия. При археологическото проучване за първи път в България се 

прилагат интердисциплинарни научни методи, които придават на проекта уникална 

научна стойност. Освен това принципна цел е да се разработи археологическо 

изследване на древната златна мина, което да отговаря на изискванията на Закона за 

културното наследство на България (Попов, 2012).  

Археологическото проучване предоставя ясни доказателства за подземен добив на злато 

в югозападните склонове на Ада тепе. Древните рудари са използвали каменни и 

дървени сечива и огън за постепенно изрязване на скалата и разкриване на 

златоносните кварцови залежи (Попов, 2012). На върха на хълма изследователите са 

намерили останки от селище на рударите - древни постройки и съпътстващи 

съоръжения. Установеното високо съдържание на злато в рудата показва, че древните 

рудари може да са използвали топене, за да достигнат до крайния продукт - златото. 

Археологическите останки по западните и северни склонове на Ада тепе дават 

информация за методите и технологията на рудодобив. Открити са малки отвали със 

ситно натрошена скална маса, свързани с процеса на сортиране и счукване на добитата 

руда. Добивът на злато на Ада тепе е започнал в късната бронзова епоха (ХV в. пр.н.е.) 

Понастоящем Ада тепе се счита за най-ранният известен златодобивен рудник в Европа.  

Археолозите са намерили на Ада тепе и няколко керамични съда от късната бронзовата 

епоха (ХV-ХІ в. пр.н.е.) и ранната желязна епоха (Х-VІІ в. пр.н.е.), а също и глинени 

печати за украса на керамика от ранната желязна епоха.  

11.4 Местно нематериално културно наследство   

Местните хора придават голямо значение на културното наследство (AMEC Доклад за 

екосистемните услуги, съществуващото състояние и оценка на въздействието, 2014 г.). 

Традициите се поддържат живи чрез местни музикални и танцови фестивали. В тях 

вземат участие и се координират от местните културни институции като читалище 

"Христо Ботев". Други организации от читалищен тип в община Крумовград също 

организират различни културни мероприятия през цялата година.   

Всяка година през май в град Крумовград се провежда фолклорен фестивал за местни  

родопски, тракийски и турски песни и танци. Всяка година в началото на октомври се 

организира традиционният местен панаир "Сеид баба". Другото най-значимо културно 

събитие са традиционните културни празници "Крумовградски светлини", провеждани 

ежегодно през последните 25 години. Фестивалът продължава три дни и привлича 

творци от различни области на изкуството (Община Крумовград, Събития, 2014).  

Някои културни събития и празници са присъщи само за конкретни етнически и 

религиозни общности. Такива са ритуалите и обичаите, свързани с религиозните 
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празници - например Курбан Байрам, практикуван от мюсюлмани, турци и роми 

мюсюлмани. Обичайна практика е големите религиозни празници на различните 

вероизповедания, като Великден, Гергьовден и Рамазан Байрам, да се празнуват от 

цялата общност, което е начин за укрепване на връзките и знак за добра воля. 
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12  Заключения 

Въз основа на констатациите по отношение на отделните базови аспекти, изследвани и 

описани в предходните раздели на доклада, могат да бъдат направени следните 

обобщения:  

• Демография - Демографската структура в ЗВ е неблагоприятна, със 

застаряващо и намаляващо население, въпреки че тези процеси не са толкова 

ярко изразени, както в други региони в България. Населението е етнически и 

културно многообразно и социалната сплотеност е добра. Все още е проблем 

пълната социална интеграция на някои уязвими групи, като например ромското 

малцинство, както и частичната заетост на младежите;  

• Инфраструктура  - Техническата инфраструктура е относително добре развита, 

но като цяло се нуждае от поддръжка и рехабилитация - особено по отношение 

на пътната мрежа, водоснабдяването и канализацията. Общината има 

възможност да привлече значителна финансова подкрепа по оперативните 

програми на ЕС за периода 2014-2020 г.; 

• Природни ресурси и земеползване  - Земеползването в ЗВ има формален 

характер, управлението на горите и обработваемите земи е ефективно, с 

изключение на съществуващите проблеми с бракониерство и незаконната сеч.  

Повече от половината от местните домакинства редовно използват ресурсите на 

местните екосистеми за събиране на горски плодове, дърва за огрев, лов, 

риболов, пчеларство и т.н. Хората използват местните природни ресурси, най-

вече за собствени нужди и не ги считат за важен източник на доходи;  

• Образование -  възможностите за образование в населените места в ЗВ са 

ограничени предимно до държавната образователна система, като кандидат-

студентите, които желаят да получат висше образование, се насочват към по-

големите населени места в България. Достъпът до училищата в района добър, и 

процентът на завършилите формално образование е оптимален и се увеличава. 

Въпреки това, в района са валидни общонационалните проблеми при 

придобиването на функционални умения. Квалификацията и преквалификация 

на възрастни се подпомага от местния център за обучение в Крумовград; 

• Икономически контекст и поминък - Местният икономически контекст не е 

доминиран от определен бизнес отрасъл или дейност. Източници на местни 

доходи и заетост се леката промишленост, селското стопанство, туризма и 

услугите. От тях туризмът вероятно има най-голям потенциал за развитие. 

Отглеждането на тютюн и животновъдството са основният земеделски поминък. 

Местните доходи са скромни, с ниски нива на спестяванията и разходите. 

Домакинства допълват своите финансови доходи с натурално стопанство; 
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• Здраве  - Местното население не е засегнато от хронични или социално значими 

здравни проблеми. Най-големият здравен проблем в района е липсата на 

лекари; 

• Културно наследство  - ЗВ и община Крумовград като цяло притежават богато 

културно наследство, живи традиции и забележителни археологически и 

природни обекти.  

 

В заключение, проведеното социално-икономическо проучване на  домакинствата 

показва, че приблизително 68% от анкетираните жители твърдят, че община 

Крумовград е "добро място за живеене", като едва 9% се са съгласни с това твърдение, 

а общо 63% не биха обмислили преместване на друго място.  

Такива резултати издават присъщия оптимизъм и издръжливост на местното население, 

които могат да бъдат използвани и на които може да се разчита за стимулиране на 

местния икономически растеж, за привличане на нови възможности за бизнес и заетост, 

и в крайна сметка за увеличаване на поминъка. Една единствена очевидна мярка или 

път, които могат да доведат до такава промяна - но една значителна и стратегическа 

инвестиция в нова заетост, образование и придобиване на умения за развиващите се 

отрасли, съчетани с осигуряването на качествени обществени услуги, могат да 

спомогнат за осъществяване на местните стремежи за бъдещо развитие. 
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 Количествено изследване

 Обхват  Изследването обхваща част от селищата на община

Крумовград, и по-конкретно гр. Крумовград (с кв.

Изгрев) и селата Едрино, Дъждовник, Овчари, Звъ-

нарка,Малко Каменяне, Къклица, Скалак, Гулия

 Извадка  Ефективната извадка е с обем 396 домакинства с 1154

члена към момента на провеждане

 Метод на регистраиция  Пряко (face-to-face) полустандартизирано интервю по

местоживеене с главата или друг член на домакин-

ството на възраст 18+ г.

 Период на провеждане  17-21.VII.2014 г.
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* Реализираното социологическо изследване на територията на община

Крумовград обхваща следните селища: гр. Крумовград, кв. Изгрев и селата Овчари,

Дъждовник, Едрино,Малко Каменяне, Къклица, Скалак, Гулия, Звънарка, Рогач.

Ефективни интервюта са реализирани в 396 домакинства, в които живеят към

момента на изследването 1154 лица, разпределени в

 14% едночленни домакинства

 34% двучленни

 19% тричленни

 19% четиричленни

 14% пет и повече членни домакинства.

Средната численост на домакинство е 2.9 човека.

* Структурата по пол на целевата група е

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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 мъже - 51%

 жени - 49%.

Възрастовото разпределение е следното

 лица под трудоспособна възраст (17 г.) - 14%

 в трудоспособна възраст (18-59 г.) - 53%

 лица над трудоспособна възраст - 33%.

От лицата на възраст над 18 г. (979 човека)

 3% са учащи се

 19% работят на постоянен трудов договор

 4% работят на временен трудов договор

 16% са земеделски производители

 4% практикуват сезонна заетост в България

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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 3% - такава в чужбина

 18% са безработни или домакини

 33% са пенсионери (в т.ч. 2% като лица с увреждания).

Съвкупността на възраст 18+ г. има следната структура по образование

 висше - 7%

 средно гимназиално - 19.4%

 средно техническо - 18.5%

 основно - 48.7%

 начално - 2.8%

 без образование - 3.6%.

Същата тази структура сред населението в активна трудова възраст, което формира

предлагането на работна ръка на местния пазар на труда (общо 599 човека) е:

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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 висше образование - 8.3%

 средно гимназиално - 27.4%

 средно техническо - 25.2%

 основно - 37.9%

 начално и без образование - 1.2%.

Това, което впечатлява е високият дял на лицата с ниско образование

(≈39%) - стойност 3 пъти над средната за страната в тази целева група.

От лицата на възраст 18-59 г. безработни към момента на изследването са

26.4%, а сред младежите (18-29 г.) - 32%, т.е. всеки трети.

За сметка на това 42% от лицата над 60+ г. работят, било на някакъв трудов

договор, било като земеделски производители.

* От населението на възраст 18-59 г. само 5% декларират, че нямат никакви

умения, полезни за пазара на труда. Останалите имат.

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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При мъжете най-често посочвани са

 селскостопански

 шофьорски

 занаятчийски

 миньор

 електротехнически.

При жените

 селскостопански

 шивашки

 икономически

 педагогически

 занаятчийски

 компютърни.

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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* Степента на владеене на български език (важна за пълноценното интегриране в

обществото) сред активното население (18-59 г.) е добра.

Ако сред цялата съвкупност има проблем (5% изобщо не владеят български език, а

6% го владеят слабо), той е концентриран сред малките деца, непопаднали още в училище

(на възраст до 4-5 г.) и сред най-възрастните представители на турската етническа общност.

* Етническата структура на целевата група (по самоопределение) е

 турци - 63%

 българи - 23%

 роми - 1%.

и 12% регистрирани като 'други', но които може да идентифицираме като българи-мюсюл-

мани (или мюсюлмани, както те най-често се самоописват).

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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* Етническата структура до голяма степен предопределя и структурата по

религиозна идентичност.

В целевата група мнозинството са

 мюсюлмани - 81%.

Следват

 източно-православни - 13%

 невярващи - 6%.

I.  Социално-демографски профил на изследваната целева група
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Перата, които са основни за формиране на доходите на изследваните домакинства

(според техните декларации) са

 пенсии посочили са ги - 58% от домакинствата

 заплати/ надници - 40%

 социални помощи - 31%

 отглеждане на тютюн за търговски цели - 31%

 животновъдство - 25%

 трансфери от роднини, работещи в чужбина - 11%

 събиране на билки - 7%

 производство на мед - 4%

 събиране на горски гъби - 3%

 производство на зеленчуци за търговски цели - 2%

II.  Доходи, спестявания, финансово подпомагане
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 риболов - 2%

 лов - 1%.

По събраната информация за годишните доходи от всяко едно перо, ако (1)

използваме оценката за медианата (скалите са интервални) и (2) допускането, че неотгово-

рилите са случайна подизвадка от разчитащите на съответното перо, можем да оценим

приноса на всяко едно перо в годишните парични доходи на средното домакинство от

изследваната целева група по следния начин

 заплати и надници - 29.7%

 пенсии - 29.2%

 производство на тютюн - 19.3%

 социални помощи - 8.4%

 животновъдство - 5.7%

 трансфери от чужбина - 5.4%

II.  Доходи, спестявания, финансово подпомагане
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 производство на мед - 0.4%

 производство на зеленчуци - 0.4%

 бране на гъби и билки - 0.4%

 лов и риболов - 0.4%

 други - 1.0%

Съвкупността от доходи от селскостопанска продукция за пазара са 25.8% от

всички.

При тези оценки средният чист паричен доход на домакинство от целевата група е

4602 лв. за година, респ. 384 лв. за месец.

Декларираният годишен чист паричен доход на средното домакинство от изслед-

ваната целева група (в скалата наMe-медиана) е около 5000 лв., т.е. около 417 лв.

Месечният per capita доход за това домакинство е 143 лв.

II.  Доходи, спестявания, финансово подпомагане
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Разбира се, поради относителната развитост на селското стопанство в района

очевидно домакинствата разчитат и на значими непарични доходи, формирани от

произведени за натурална консумация храни (месо, мляко, яйца, плодове и зеленчуци).

И все пак спестявания имат само 12% от изследваните домакинства.

Близо 80% от спестяванията не се използват с инвестиционни цели, т.е. държат се

на депозити в банка. 15% се влагат в недвижими имоти и само 2% се инвестират в бизнес.

Изследваните домакинства са консервативни в използването на кредити/

заеми. Такива имат само 5%.

Четири са основните цели за ползване на кредит/ заем:

 за строителство/ ремонт на къща

 за образование

 за здравни нужди

 за закупуване на автомобил.

II.  Доходи, спестявания, финансово подпомагане
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Обобщената оценка за динамиката на домакинските доходи спрямо миналата

година е следната.

 57% заявяват 'без промяна'

 27% - намаляват

 8% - увеличават се

 9% не могат да преценят или не са отговорили

II.  Доходи, спестявания, финансово подпомагане
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В изследването бе направен опит да се проучат основните всекидневни разходни

пера на домакинствата, които в своята съвкупност формират около 90% от разходите на

българските домакинства (извън тях остават пера като разходи за специални поводи,

закупуване на бяла и черна техника, битова химия, козметика).

Ако трябва да опишем дяловете на усреднените разходи на типичното дома-

кинство от целевата група, то разчетите показват, че делът им в малката потребителска

кошница на домакинствата е

 разходи за храна - 53.5%

 електричество - 8.3%

 транспорт - 6.5%

 медицински грижи и лекарства - 5.7%

 телефон, Интернет, платена телевизия - 5.4%

III.  Домакински разходи
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 вода - 4.7%

 образование - 4.2%

 облекло - 3.9%

 селскостопански консумативи - 3.7%

 обслужване на кредити - 1.6%

 свободно време и почивка - 1.5%

 наеми - 0.4%

 дърва, въглища, газ - 0.4%.

Високият дял на разходите за храна (с 10% повече от средните за страната за

изследвания сегмент от разходи) при условие, че значителна част от домакинствата

сами произвеждат отделни храни за собствена консумация е косвен индикатор за

сравнително ниския жизнен стандарт на целевата група, дори в сравнение с

невисокото му равнище в България като цяло.

III.  Домакински разходи
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Разбира се, през изминалата година домакинствата са направили и други значи-

телни харчове (споменават такива 13% от проучените).

По-значими натрупвания има при

 4% за закупуване на транспортно средство

 4% за лечение

 2% за закупуване на недвижима собственост

 2% за ремонт на къщата

 1% за отбелязване на значимо семейно събитие (сватба, абитуриентски бал и

др.).

В обобщената си оценка

 40% твърдят, че разходите на домакинството не са се променили спрямо

предшестващата година

III.  Домакински разходи
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 7% твърдят, че са намалели

 52% отбелязват ръст на домакинските си разходи.

III.  Домакински разходи
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1. Собственост върху земя

Собственици на земя с документ за собственост са 36.1% от изследваните

домакинства.

1.1. Обработваема земя

С такава разполагат 31.6% от домакинствата.

Общата площ на притежаваната от тях обработваема земя е 55.3 хка, т.е. средно по

0.464 хра на домакинство.

Сред изследваните домакинства няма едри собственици на земя. Максималният по

площ имот е от 3 хка.

С единични изключения всички парцели са на територията на общината.

Прави впечатление, че една голяма част от респондентите не са посочили в този

раздел своето дворно място.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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* 79% от притежаваната обработваема земя отстои на не повече от 1 км от дома,

друга (14%) е в разстояние между 1 и 5 км.

* В 88% от случаите обработваемата земя се ползва и обработва от дома-

кинството.

В други 7% е отдадена под наем на друго домакинство, а в 3% се ползва заедно с

друго домакинство.

Интервюираните твърдят, че в 7% от случаите обработваемата земя не се ползва.

1.2. Пасища

С пасища разполагат 12.9% от домакинствата.

Общата площ на този тип поземлена собственост на целевата група е 43.4 хка.

Средната площ пасища на домакинство, притежаващо такива е 0.886 хка.

* Пасищата в 62% от случаите също са на разстояние до 1 км, а в обсега на

максимум 5 км са 88% от парцелите.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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От всички притежавани пасища в 76% от случаите ги използват домакинствата-

притежатели.

1.3. Гори

Такива притежават по документ 2% от изследваните домакинства.

Общата площ на притежаваните от тях гори е 4.5 хка.

90% от притежаваните гори се ползват от домакинствата.

1.4. Пустеещи земи

Собственост върху такъв тим земя декларират само 0.8% от изследваните

домакинства.

Общата площ на тези земи е 2.1 хка.

1.5. Обобщение

Изследването регистрира факта, че попадналите в извадката 396 домакинства при-

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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тежават по документи общо 105.3 хка земя, като от тях

 обработваема е - 52.5%

 пасища - 41.2%

 гори - 4.3%

 пустеещи земи - 2%.

2. Растениевъдство

От всички обследвани домакинства 87% отглеждат едни или други земеделски

култури.

Най-масово отглежданите такива са

 домати - 83% от домакинствата

 картофи - 71%

 чушки - 69%

 лук - 61%

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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 тютюн - 30%

 ябълки - 20%

 праскови - 15%

 фасул - 8%

 малини/ ягоди - 6%

 царевица - 5%

 моркови - 4%

 ядки - 2%

 грозде - 2%.

Всичко останало е със стойности от 1% и по-малко.

Практически всички храни, които домакинствата произвеждат са за соб-

ствена консумация и не стигат до пазара.

Пазарно ориентирано на 100% е само производството на тютюн.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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Изследваната общност от 396 домакинства произвежда за консумация средно по

 94 кг чушки

 59.4 кг картофи

 55.6 кг домати

 30.3 кг ябълки

 15.2 кг лук

 1.7 кг праскови

 1.3 кг фасул

и под 1 кг други плодове и зеленчуци.

В дворовете на голяма част от домакинствата има овощни дървета, в т.ч.

 53% ябълка/и

 52% сливи

 49% круша/и

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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 25% орех или бадем

 10% праскови

 6% череша/и,

но в огромното си мнозинство това са по 1-2 дръвчета от всеки вид.

Едва 4 домакинства имат по-голяма градина с над 20 дръвчета от видовете ябълка,

круша и праскова.

При това положение повече от ясно е, че овощарството в личните стопанства

остава натурално и е встрани от пазара.

Какви проблеми срещат онези 87% домакинства от целевата група, които се

занимават в една или друга степен с растениевъдство?

От тях 15% посочват някакъв проблем и водещи са

 липса на машини - 67%

 липса на трактори - 60%

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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 проблеми с транспорт - 60%
 напояване - 60%
 торове/ пестициди - 60%
 семена - 47%.

Този тип проблеми изпитват главно производителите, работещи основно за

пазара.

В единствения пазарно ориентиран продукт на растениевъдството - тютюнът, с

чието производство се занимават 30% от изследваните домакинства разпределението по

произведени количества е както следва

 до 500 кг - 28% от отглеждащите тютюн
 501-750 кг - 19%
 751-1000 кг - 33%
 1001-1500 кг - 13%
 1501+ кг - 7%.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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Средно аритметичната стойност на домакинство е 840.6 кг.

3. Животновъдство

От всички изследвани домакинства животновъдство поддържат 48% (в селата

между 54% и 87%) на обща база.

 31% от домакинствата отглеждат едър рогат добитък

 28% домашни птици

 8% овце

 5% имат кон или магаре

 4% пчелни кошери

 1% свине

 1% зайци.

Притежателите на едър рогат добитък в 66% от случаите имат по 1-2 животни.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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Около 20% имат повече от 5 животни и това ги прави в по-голяма степен пазарно

ориентирани. Те са основно от селатаМалко Каменяне, Къклица, Скалак и Гулия.

От имащите овце 70% отглеждат повече от 10 животни и това е предпоставка за

пазарна ориентация.

Птиците, свинете, зайците са в количества, които покриват нуждите на

домакинствата.

40% от имащите пчелни кошери поддържат повече от 10 такива, което също е

потенциал за напускане на натуралното стопанство.

Най-разпространените животни в общността - едрият рогат добитък и овцете в

70% от случаите се пускат на свободна паша извън селскостопанския двор.

Мястото за свободна паша е средно на 1.9 км. Само при 11% от случаите е на

повече от 4 км.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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С животинска продукция търгуват 39% от домакинствата.

Продажбите най-често се реализират

 чрез купувач в Крумовград - 59% от продаващите

 изкупвач идва директно в дома - 54%

 на пазара в Крумовград - 18%

 продажба или бартер със съседи - 8%

 на борса - 3%.

* В случаите, когато изкупвач посещава домовете това е основно за мляко или

живи животни.

* На пазара в Крумовград основно се реализира мляко, мед, живи животни, лично

произведени млечни продукти (сирене, извара, масло).

* На купувач в Крумовград се продава ограничен обем животинска продукция -

месо, мляко, мед. Същите са типични и за разменната търговия със съседи.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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4. Селскостопански субсидии

32% от изследваните домакинства декларират, че получават някакъв вид

селско-стопански субсидии, в т.ч.

 28% субсидии от фонд 'Земеделие'

 6% от Министерство на земеделието

 2% - от Еврофондове

 1% - от други правителствени и неправителствени организации.

IV.  Собственост върху земя, земеползване и селско стопанство
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1. Водоснабдяване

Практически 100% от изследваните домакинства ползват вода за питейни и битови

нужди, а 91% и за селскостопански.

* Вода за питейни нужди основно (90%) от домакинствата черпят от централната

система за водоснабдяване. Други 10% използват за целта кладенец, а 6% - местен извор.

От кладенци и местни извори са най-зависими в селата Къклица и Скалак.

* Водата за битови нужди в общия случай е същата, която се използва и за

питейна.

* За напояване и други селскостопански нужди

 64% използват вода от централното водоснабдяване

 28% разчитат на дъждовна вода

 17% - на кладенец

V.  Инфраструктура и благоустройство
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 9% - на изпомпване от река

 4% от сондажи

 6% от местни извори и микроязовири.

* Качеството на питейната вода и тази за битови нужди според 76% от интервюи-

раните е 'добро', а за 24% от тях в една или друга степен 'недобро/ лошо'.

Най-недоволни от качеството на водата са в кв. Изгрев (42%) и в с. Звънарка

(37%).

* Трудности с водоснабдяването имат 8% от домакинствата (най-много в с.

Звънарка - 36%).

Основните проблеми (най-вече с питейната вода) са

 скъпа е

 водата спира

 водата не е чиста.

V.  Инфраструктура и благоустройство
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2. Канализация

* Най-често се използва септична яма - 43% от домакинствата.

Централна канализация ползват 36%, директно заустване в река/ почви - 19%, а

септична яма, редовно поддържана от общината - 1%.

Централната канализация е типична за гр. Крумовград (с кв. Изток) и частично в

с. Овчари. В останалите села доминират септичните ями, а някъде (с. Едрино - 39%, с.

Звънарка - 41%, с. Скалак - 55%, с. Гулия - 36%) и директно заустване в река/ почви.

3. Твърди отпадъци

80% от домакинствата твърдят, че общината редовно ги събира, но 17% ги изгарят

(редовно или понякога), а други 17% ги изхвърлят близо до дома на определени за целта

места.

Последните 2 практики са доминиращи в селата Малко Каменяне, Къклица,

Гулия.

V.  Инфраструктура и благоустройство
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4. Отопление

Местните домакинства основно (97%) се отопляват с дърва.

Електричество използват като основен или един от основните източници на

отопление 4%.

97% купуват дървата за огрев, но 27% си набавят основната част като ги събират от

близките горски местности.

Най-висок е този процент в с. Къклица (83%), с. Гулия (64%), с. Скалак (64%), с.

Малко Каменяне (59%).

V.  Инфраструктура и благоустройство
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През последните 2 г. само в 16% от домакинствата не е имало сериозно заболяване.

Най-масовите здравни проблеми са

(1) Високо кръвно налягане в - 59% от домакинствата

(2) Грип - 28%

(3) Сърдечно-съдови заболявания - 27%

(4) Диабет - 16%

(5) Респираторни проблеми - 12%

(6) Стомашно-чревни заболявания - 9%

(7) Рак - 6%

(8) Кожни инфекции - 3%

(9) Нервно-психични разстройства - 3%

(10) Ортопедични заболявания - 2%.

VI.  Медицински грижи
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* При често срещани заболявания най-често медицинска помощ се търси в

 болницата в Крумовград - 55%

 аптека - 41%

 болницата в Кърджали - 4%.

Ако заболяването е сериозно

 45% търсят болницата в Кърджали

 32% болницата в Крумовград

 12% болница в София или Пловдив.

Помолени да оценят в скалата, варираща между '(1) Недоволен' и '(4) Напълно

доволен', средните оценки от ползвалите ги са

 болница в Крумовград - 3.5

 болница в Кърджали - 3.5

 посетени болници в София и Пловдив - 3.9

VI.  Медицински грижи
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 аптеката, която ползват - 3.9.

* 72% от респондентите твърдо декларират, че имат здравна осигуровка/ застра-

ховка.

12% са категорични, че нямат. 8% имат колебание.

* Здравно неосигурените са с най-висок относителен дял в селата, и то

основно представители на т.нар. активно население от турската и ромската общност.

VI.  Медицински грижи
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* За придвижване на близки разстояния респондентите най-често ползват

 личен (собственост на домакинството) автомобил - 59%

 автобус - 43%

 колело - 4%

 каруца - 2%

 друго - 3%.

* Само 11% от интервюираните смятат пътищата в общината за 'добри'.

За 41% те са 'много лоши', а за 47% 'лоши на места'.

* Достъпът на изследваните домакинства до телекомуникационни услуги самите

те описват така:

 73% имат мобилен телефон

 36% стационарен телефон

 31% Интернет/ скайп и др.

VII.  Транспорт и комуникации
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Онези, които нямат достъп до нито една от тези услуги са 12% и огромната

част от тях са едно- или двучленни домакинства с възраст на членовете им над 60 г.

* Като цяло 39% твърдят, че имат достъп до Интернет, от тях 38% у дома (но при

7% в друго домакинство, живеещо в същия дом), по 1% в клуб, читалище, училище. От

всички 396 респондента обаче само 1 (?) има мобилен Интернет.

VII.  Транспорт и комуникации
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* В съзнанието на местните хора районът, в който те живеят не може да се

похвали с ярки културно-исторически обекти или изключителни природни забележи-

телности.

Затова, запитани да назоват такива, 41% се затрудняват да посочат нещо конкретно,

а други 29% се задоволяват с общи отговори от типа 'Източни Родопи' или просто 'Родопа

планина'.

Все пак най-значими натрупвания се получават при

 'Местността Ада Тепе' - 17%

 'Река Крумовица' - 16%

 'Тюлбе теке' (религиозно място) - 4%.

В единични случаи сред посочените забележителности са

 'Пещерата до с. Ридино'

VIII.  Културно-исторически и природни забележителности
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 'Вечнозеленият дъб до с. Кандилка'

 'Белият орел'

 'Скалните образувания до с. Долна кула'

 'Етнографският музей (с. Батковци)'

 'Воденица (с. Егрек)'

 'Връх Голата чука'

и т.н.

VIII.  Културно-исторически и природни забележителности
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1. Практики по оползотворяване на местни природни ресурси

* От всички 396 домакинства 54% с една или друга степен на регулярност

практикуват дейности за оползотворяване на ресурсите, които предлага местната

екосистема.

Какво е разпространението на тези практики?

 27% от изследваните домакинства събират билки

 други 27% отглеждат тревопасен добитък

 24% събират диви плодове и зеленчуци

 18% - дърва за огрев

 15% се занимават с риболов

 15% - със събиране на лечебни растения

 5% - лов на животни и птици

 1% - събиране на съставки за традиционни видове алкохол.

IX.  Оползотворяване на природните ресурси
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В единични случаи се практикуват и други, но те нямат особено значение за

домашната икономика.

Практически всички, които извършват тези дейности използват събраните

природни блага за нуждите на домакинството.

70% от практикуващите ги дори го правят само за домакински цели и нужди.

Останалите 30% обаче са мотивирани и от желанието да продават

придобитото от природата.

Основният механизъм за трансформирането на природен ресурс в паричен

доход от пазара в община Крумовград е отглеждането на тревопасни домашни

животни (едър рогат добитък, овце) - за 14% от домакинствата.

На второ място, но практикувано само от 3% от домакинствата е събирането и

продажбата на билки и други растения с лечебни свойства.

IX.  Оползотворяване на природните ресурси
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Само 1% са намерили начин да печелят от продажба на диви плодове и зеленчуци

(тук навярно са отнесени и гъбите).

2. Лов и риболов

* С ловуване се занимават в 5% от изследваните домакинства.

Когато това е факт най-често се практикува 2-3 пъти месечно (естествено през

ловния сезон).

Ловува се в типичния случай на 5-15 км от местоживеенето. Няма открояващи се

предпочитани места за лов.

От ловджиите предпочитани за отстрел

 дивите прасета - 89%

 див заек - 72%

 вълк - 61%

IX.  Оползотворяване на природните ресурси
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 лисица - 50%

 яребица - 17%.

* Домакинствата с поне един рибар са 15%.

Почти всички от тях ловят риба на р. Крумовица, 12% - на микроязовир, единици

предпочитат реките Арда и Кесебира.

В месеца това се случва 1-2 пъти, но за около 20% много по-често.

3. Събиране на диви плодове и други растения

Тази практика е характерна и регулярна за поне 24% от домакинствата.

Мнозинството от тях го правят поне 2 пъти месечно през пролетно-есенния

период.

2/3 събират диви плодове близо до дома, 1/3 - на разстояние до 5 км от него.

Класацията на най-често браните плодове е:

IX.  Оползотворяване на природните ресурси
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(1) шипки

(2) дренки

(3) къпини

(4) орехи

(5) гъби

(6) круши

(7) малини.

* Билки и лечебни растения берат в 29% от домакинствата.

В силните сезони това се прави 1-2 пъти месечно. Основно предпочитани са

дистанциите до 5 км

Най-масово се берат:

 мащерка - 90%

IX.  Оползотворяване на природните ресурси
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 кантарион - 64%

 риган - 38%

 тетра - 28%

 лайка - 14%

 равнец - 12%

 глог - 4%

 мента - 2%

 маточина - 2%.

IX.  Оползотворяване на природните ресурси
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68% от интервюираните смятат, че община Крумовград е добро място за живеене.

'Донякъде' добро е за 22%.

За 9% тя не е добро място. Откриваме ги най-вече сред младите българи.

* 63% от интервюираните не биха желали да се местят да живеят другаде.

 15% биха предпочели да се преместят някъде другаде в България

 12% - в някоя страна от ЕС

 6% - в страна извън ЕС (последните са етнически турци и навярно имат предвид

съседна Турция).

X.  Заключение - локалният патриотизъм
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Приложение 2 Пространствен ГИС анализ 
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Приложение 3 Чувствителни места, установени по време на консултациите за определяне на съществуващото 
състояние 

По време на интервютата за проучването на място и със заинтересованите страни бяха определени следните чувствителни места: 

Местоположение Координати 

Ислямско гробище до пътя, оградено от Победа N 41 25'56" E 25 38'33" 

Обществена чешма точно срещу гробище край пътя N41 25'56" E25 38' 33" 

Обществена чешма до пътя N41 26' 15" E25 38' 08" 

Кладенец/корито за поене на животни до пътя, но на по-ниско ниво N 41 26' 25" 25 37' 56" 

Бивше гробище до пътя (2 надгробни камъка) N41 22'31" E 25 37'54" 

Гробница на Саид Баба и свято място, където се колят животни за курбан в чест на смъртта 

му преди приблизително 5000 години 
N41 26'31" E25 37'42" 

Кладенец/корито за поене на животни до пътя N41 25'59" E 25 38'30" 

Основно училище в с. Звънарка N41 26'31" E 25 37' 37" 
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