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1. Общи условия
Общият устройствен план на община Хисаря е възложен за изпълнение на екип
от есперти на НЦТР ЕАД с ръководител арх. Камелия Пешунова, след спечелена
обществена поръчка.
Целта на създаването на ОУП на община Хисаря е да се отразят настъпилите
съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се
развива нашата страна. Необходимостта да се осигури равнопоставеност на
отделните субекти в икономическия живот, да се осигури защита и баланс на
интересите и собствеността на всички участници в устройствения процес води след
себе си и до промяна на политиката за устройство на територията.
Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с
изискванията на договора, заданието за изработването на ОУП и действащата
нормативна уредба.
При изработването на плана е използвана предоставена информация от
специалисти от дирекции, отдели и сектори на общинската администрация на община
Хисаря, представители на експлоатационни дружества и ведомства. Използвани са
материали от Национална концепция за пространствено развитие за периода 20132025,Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Регионален план за
развитие на Южен централен район от ниво 2 2014-2020 г., Областна стратегия за
развитие на област Пловдив 2014-2020 г., Общински план за развитие на община
Хисаря 2014-2020 г., Подробни устройствени планове на отделни имоти от
територията на общината, КВС на землищата и др.
1.1. Цели и задачи на разработката
Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да предложи
адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да
формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.
В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като:
 Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално,
национално и над национално ниво;
 Определяне границите на териториите в община Хисаря, в зависимост от
основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените
дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им;
 Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните
територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените
територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура;
 Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените
интереси на територията на община Хисаря, при равнопоставяне на различните
видове собственост и необходимостта от защита на обществения интерес
 Създаване на възможности за възстановяване на нарушените територии и
определяне на последващото им предназначение;
 Определяне устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им
предназначение и осигуряване опазването на недвижимото културно наследство;
 Предвиждане на подходящо развитие на техническата инфраструктура и
обвързването и с националните инфраструктурни и европейски коридори;
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 Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствените
планове, съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет
на устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях;
 Увеличаване възможностите за управление на съществуващите към
момента потенциални урбанистични процеси на територията на общината и контрол
върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията и;
 Стимулиране на икономическото развитие на общината, чрез създаване на
планова основа, подчинена на инструментариума на устройственото планиране;
 Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културноисторическото наследство;
 Подобряване на жизнената среда на територията на общината, чрез
осигуряване на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване,
възможности за рекреация, спорт и др.
Общите устройствени планове1 са основа за цялостното устройство на
териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните
землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят
общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и
предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда
и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето
на подробните устройствени планове.
Изхождайки от формулираните цели на ОУП и от схващането, че планът ще
бъде управленски инструмент на община Хисаря в сферата на пространственото й
развитие, се формулират и неговите задачи. Целите и задачите на ОУП са
съгласувани със същите на Общинския план за развитие на общината за 2014-2020 г.
Основните задачи на плана са:
1) Определяне на общата структура на територията, местоположението,
землищните граници на населените места и селищните образувания, на отделните
урбанизирани територии и извънурбанизираните такива (изключителна държавна,
публична държавна и публична общинска собственост), земеделските и горски
територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници,
нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, както и
териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
2) Разработване на общия режим на устройство на всяка от териториите по
задача 1), който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване,
използване, изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, които са
установени със специални закони;
3) Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината, връзките им с
териториите на съседните общини и със системата от инфраструктурни мрежи и
съоръжения на национално ниво;
4) Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на
предвидими природни бедствия, както и регламентиране на превантивни мерки,
методи за защита и начин на устройство на териториите;

1

Съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗУТ
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5) Установяване на териториите, в които е необходимо активно прилагане на
ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите
за превантивна устройствена защита;
6) Установяване на териториите за специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони;
7) Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в
урабанизираните и извънурбанизираните територии, чрез поддържане на екологично
равновесие и опазване на околната среда;
8) Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно
историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на
допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други
ресурси;
9) Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни
устройствени дейности.
1.2. Кратка историческа справка
Предвид това, че няма краеведско или историческо изследване за територията
на общината като цяло е представена кратка историческа справка за населените
места, за които има сведения.
гр. Хисаря
Хисаря (наричана Аугуста, Диоклецианопол, Алексиополис, Топлица) има
богата хилядолетна история. Благоприятният климат и минералните води са
привлекли хората по тези места от най-дълбока древност. Тук е съществувало
праисторическо селище още преди V-IV хил. пр. Хр. По-късното тракийско селище
около минералните извори е влизало в пределите на Одриското царство. Около
минералните извори били изградени лечебно-религиозни светилища (нимфеуми). От
този период датират големите тракийски култови съоръжения край Старосел.
След завладяването на провинция Тракия от римляните през 46 г. около
минералните извори възниква голям римски град. През 293 г. император Диоклециан
му дава статут на град и оттогава започва неговото укрепяване с масивни крепостни
стени и изпълнението на нови градоустройствени решения. По своята запазеност и
оригиналност укрепителната система и архитектурата на римския град
Диоклецианопол се нарежда сред първите места в Европа. На много места
крепостната стена достига височина до 11 метра, а южната крепостна порта се
извисява на 13 м. Крепостта е имала 44 кули.
В античния град се е влизало през 4 големи порти. Градската архитектура е
съсредоточена в централния градски парк до извор Момина сълза. Тук се е намирала
най-представителната обществена сграда (резиденция). Тя представлява голяма
двуетажна постройка, чиито помещения завършват с внушителна сводова
конструкция. В непосредствена близост до нея е разположен бански комплекс, който
обхваща площ от около 2000 m². Термите на Диоклецианопол са едни от малкото
запазени римски терми на Балканския полуостров, в които са били извършвани
процедури и лечение с минерална вода. Съхранени почти до покрив, те впечатляват
със своята оригиналност. От вътрешната страна помещенията са били облицовани с
бял мрамор. За отопление е била използвана минералната вода.
Комплексът от представителните сгради в парк Момина сълза включва и
амфитеатъра. Той е бил едно от най-посещаваните и любими места на хората в онази
епоха, дошли в Диоклецианопол на отдих и развлечение. Амфитеатърът е от типа на
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циркусите, в които са се провеждали спортни състезания и борби с животни. Построен
е през първата половина на IV в. и е спазвал каноните на новата християнска
идеология да не се пролива кръв. Отлично запазена е арената и обслужващите
амфитеатъра помещения. През 306 г. била построена банската сграда при извор
Момина баня, където и сега е запазен керамичен надпис, дълъг 16 метра, с имената
на римските съимператори Максимиан Галерий и Лициний-баща.
След въвеждането на християнството като официална религия в Римската
империя през първите десетилетия на IV в., Диоклецианопол се превръща във важен
християнски център – седалище на епископ. Откритите в града 10 раннохристиянски
базилики от периода IV-VI в. отразяват особеностите в развитието на
раннохристиянската архитектура. Това може да се види и днес в добре запазените и
експонирани храмове. Интерес представлява единствената открита досега
двукорабна базилика, която е построена през средата на V в. върху част от
казармения комплекс на античния град. В историческите извори се съобщава, че по
това време градът се е нареждал на трето място по големина сред градовете в
провинция Тракия, след Филипопол (Пловдив) и Берое (Стара Загора).
Възстановеното през втората половина на XVII в. върху развалините на
античните и средновековни сгради малко селище било наречено Хисаря. На турски и
арабски език „хисар“ означава „крепост“, но първоизточник е „Caesarea“, „царски град“,
име, което може да се е използвало през вековете като отправка за миналата му
царска слава.
Некрополите на Диоклецианопол са разположени извън рамките на
крепостните стени. На около 300 м южно от укрепения град се намира римската
гробница. Тя е запазена в оригинал и е достъпна за посещения. Характерна е с дългия
си коридор, гробна камера и пъстроцветна подова мозайка. Всички паметници на
културата в Хисаря са експонирани в подходяща паркова среда и са достъпни за
посещение от гостите на града.
Град Хисаря е курорт от 1950 г., обявен с ПМС 549 и съгласно решение 153 от
24.02.2012г. на МС на Република България. С решение 199 от 19.11.1976 на МС са
определени границите на археологическия резерват.
с. Красново
Селото е разположено на стар римски кръстопът: Пловдив - Копривщица Търново и София - Ихтиман - Хисаря. По тази причина най-старото име на селото е
било Кръстец, а по-късно Кръстово. Над селото, на връх Калето, са запазени зидове
от крепост, която е охранявала кръстопътя. След завземането на крепостта от турците
селото се измества по-надолу до реката, а манастирът „Св. Богородица“ в подножието
на Калето, в местността „Манастира“, е разрушен. В житието на св. Ив. Рилски се
споменава, че мощите са пренощували в „Кръстецкия манастир“. До преди 50-60
години все още се е правел събор на Малка Богородица в тази местност. После този
празник е забранен.
с. Кръстевич
Старото име на селото е Османово, защото всички земи били на богатия турчин
Осман. Осман бил съвестен и се грижел за служителите си, след като разбрал за
идващите да освободят България руски войници, се върнал към Турция и оставил
земите си на един от своите ратаи – Стайко Тосев, който бил родом от село Дюлево.
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Старото име на село Кръстевич е Османово. В края на деветнадесети век в
селото се заселват много семейства от широколъшкия район на мястото на
изселилите се след Освобождението турци.
с. Мало Крушево
През селото минава стар римски път, а околностите са осеяни с могили.
През годините местните хора са намирали монети, глинени фигурки и съдове,
свидетелстващи за това, че селото е било обитавано далече в миналото.
Село Мало Крушево е сравнително младо селище, с около 120-годишна
история. Основано е след Освобождението. Първият заселник, Димитър Курдов,
който идва от района на Беломорска Тракия (гр. Чорлу) през 1881 г. година, поставя
началото на бъдещото село. След него се заселват Христо Димовият, Господиновият,
Авджийският, Яневият, Гильовият род — също от района на Беломорието. По-късно
идват заселници от селата Беловица, Овчеполци, Мухово, Хисар Кюселере (кв.
„Момина баня“ на гр.Хисаря) и други населени места. Първият кмет на селото, Стефан
Кауков, родом от Беломорска Тракия, кметувал от 1906 до 1909 година.
Най-големия подем на селото е през 60-70 години, когато жителите му
наброяват 650-700 души и има седемкласно училище, в което учат около 120 деца.
През този период се обновява частният жилищен фонд.
с. Михилци
Интересна история има Михилци, както е интересно и името му. Местното
население, а пък и околните селища го наричат Милци (а на подбив също и Милано),
а населението му – м̀илчани.Някои изследователи посочват за възможен вариант за
възникването на името Милци, като съкратена форма от „богомилци“, което обаче е
малко вероятно, да не кажем невероятно. Името Михилци започва да се изписва след
1934 г., когато Дирекция на Обновата му дава официално това име. В османски
регистър от 1576 г. селото е записано като „Михаиллу“, а също и като Дерезлу, но не
става съвсем ясно дали не са изписани имената на две от седемте съставни махали
на селото, а те били именно:1) Дележанка; 2) Кръстевец; 3) Дерезлий (посоченото погоре Дерезлу); 4) Павлевец; 5) Дурманка или наричана още и Спасова църква; 6)
Баташки рът, и 7)...........(името на седмата махала не е запомнено, но се знае
мястото ̀ѝ, и че действително е съществувала). В околностите на селото има три
гробища:1) на „Гешовец“;2) на „Пеев кръст“; 3) на „Св.Георги“. До около 1890 г.
милчани се погребвали в църковния двор, но след това създали описаните по-горе
гробища, в които започнали да се погребват. Около 1700 г. в селото идва и се заселва
голяма група бежанци от Чипровци, след разгрома на Чипровското въстание в 1688 г.
Тези преселници се скитали и заселвали в Стрелча и изчезналото днес село Йъхишлу
(в землищата на дн.Слатина и Христо Даново), но вследствие на притеснения от
тамошни турци се изселват масово в Михилци образувайки 2-3 махали, по-малка част
във Войнягово от 6-7 рода (една махала), и няколко рода в Черноземен. Тази е
причината милчани и досега да говорят на западнобългарски диалект, по-точно на „у“говор, който са опазили доста добре и досега. По време на кърджалийските
размирици в края на XVIII век пръснатите махали се принудили да се съберат и
приберат за по-добра охрана и отбрана, и така се събират на мястото на днешното
село, като се поделят на две части: по-високата „Рокалица“, откъдето наблюдавали
за задаваща се опасност и при такава „рокали“ (викали), и долната махала „Чуйвица“
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(където чували предупреждението за бягство). Така възникнало днешното село на
днешното място. Милчани в миналото били прочути фурнаджии (хлебопекари).
Поради бедната и неплодородна почва на Михилци, която не можела да изхранва
нарасналото население, голяма част от него имигрирала в началото на ХХ век по поголемите градове, където основно се препитавала чрез фурнаджийство
(хлебопекарство), което пък е причина околните села да наричат милчани
„фурнаджиите“.
с. Старо Железаре
До 1934 г. село Старо Железаре се нарича Демирджилери (Демирджилере)2, но
е било населено само с българи.
Селото има народен представител на Първото Велико народно събрание в
местността Оборище през 1876 г, Танчо Стоянов Кривчов, както и опълченец в РускоТурската Освободителна Война през 1877-78 г, Нанко Цочев Минчев.
При избухването на Балканската война в 1912 година, селото дава мнозина
войници за редовната българска армия, а един човек от Демирджилере е доброволец
в Македоно-одринското опълчение3. Много старожелезарци воюват в Първата и
Втората световни войни. На входа на църквата в селото има паметна плоча с имената
на загиналите във войните за обединението на България.
с. Старосел
Археологическите находки в района на село Старосел свидетелстват за древни
поселения отпреди 7–8 хилядолетия. През 5 век пр.н.е. там е било разположено
древно тракийско селище с могъщи племенни вождове и богата местна аристокрация.
Селището е съществувало и по времето на Втората българска държава. Жителите на
днешното село (османското Ени кьой – Ново село) са потомци на жителите на
троянското село Старосел (дн. Съево), които се заселват по тези места през 15 век.
През 1798 г. е построено килийното училище и малка църква, вкопана в земята.
През 1819 г. властите в Цариград дават разрешение за построяване на нова голяма
църква, която просъществува до Априлското въстание. В Старо Ново село
непосредствено преди въстанието живеели около 2000 българи и няколко десетки
цигани, които били предимно ковачи и железари. Селото наброявало 300 къщи и било
важен стопански център в района. На река Пясъчник били разположени 17 мелници и
5 тепавици, а също и 13 гюлпани (розоварни) и много работилнички за коларски
пособия и материали. Там бил и пазарът за едър рогат добитък. Васил Левски е
посещавал селото през 1869 и 1871 година, като е основал революционен комитет.
По-късно селото взема масово участие в Априлското въстание и дава много
жертви – опожарени са всички къщи, църквата и училището. Разграбено са цялото
имущество и хранителните запаси. Част от населението на Ени кьой е избито, друга
част се преселва в Северна България. По-голямата част се връща на старото си
поселище, но от суеверие не издига наново опожареното и опустошено село, а
построяват ново на 2 – 3 км надолу по реката. Наричат новото си село Ески ени кьой
(Старо Ново село – на старото място ново село), което название остава до 1930-те
години, когато е преименувано на Старосел.
Мичев, Николай, Петър Коледаров. „Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987“,
София, 1989.
3
„Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006,
стр. 841.
2
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с. Черничево
До 1934 г. село Черничево се нарича Дудине (Дудени, Дудене). Според местни
предания името произтича от името на благодетелка или владетелка на селото от
времето на османската власт от съседните турски села Каварджаклии и
Селяметлер(Саламатларе), съществували до Руско-турската война от 1877/78 г.
Точното название е: Дудин село — т.е. Селото на Дуда — Дудени — Дудене.Друга
версия е, че името му произлиза от турската дума за черница — дуда и от там: Дудени
= Черничево. 4
Българско име преди турския период - не се знае или помни.
Много са описаните археологическите находки пръснати из цялото землище на
селото на древни праисторически селища и некрополи. Те са главно около източната
или западна речни тераси и близко до съществуващи водни извори. Няколко са
частично проучени и датирани. Само селищната могила в местността "Манастиря" е
специално проучвана. Общата оценка е, че селището е възникнало през втората
половина на средния неолит, в прехода към късния неолит, когато е било обитавано
от матриархално-родова група и е едно от най-старите селища открити в България.
Просъществувало е до къснобронзовата епоха и ранножелязната епоха.
В борбите за Освобождението на селото черничевци взели дейно участие. В
селото е бил основан Революционен комитет с членове: Димо Банков /1838-1918/,
Стойчо Дамянов /1807-1881/, Стоян Дончев, Ненко Богданов Молев/ и др. Този
комитет бил част от организираната революционна мрежа на Васил Левский и се
заклел в негово присъствие на 25 февруари 1872 г. В този ден Васил Левски посетил
селото на път за Пловдив.
Същия комитет бил възстановен през м. февруари 1876 г. от Панайот Волов
във връзка с подготовка на бъдещото Априлско въстание. В работата на Великото
Народно събрание на Оборище взел участие Стойчо Дамянов (Налбантина) като
делегат от Дудини. Стойчо Дамянов е поименно споменат от Захарий Стоянов в
"Записките по Българските въстания". Той бил най-възрастният народен
представител от събранието. Въстание през 1876 г. в селото не е избухнало. Не се
знае причината, но Кърваво писмо или специално съобщение за него в Дудини не е
получено.
През турския период на селото, след установяване на днешното му
местоположение, е било малко - 20-30 къщи на няколко рода: Минчевци, Стойчовци,
Кокалите, Караджите,Молевци, Бараците, Къдерите, Драгановци, Бургелите и др. По
време на Руско-турската война за Освобождението от Турско робство — части от
руската войска преминали през селото в периода между 7 и 16 януари 1878 г., като в
двора на църквата било устроено посрещане и молебен.
Първият кмет на селото след Освобождението бил Танчо Василев (Молев).
През 1882-1886 г. се построява църквата "Св. Никола", върху мястото на постара примитивна постройка. В пристройка на църквата е имало килийно

4

Кратка История на с. Черничево, ръкопис, автор: Колектив — „Кръжока по история“ при
Народно основно училище „Отец Паисий“ в с. Черничево, общ. Хисар, Обл. Пловдив — през учебната
1959/60 г. с Ръководител: Елена Попова, учител по история в същото училище.)
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училище.Първият учител бил Трифон Цочев, който се занимавал и с шивачество. Не
е бил местен човек.
През 1926 година в западния край, между днешната железопътна линия Долна
махала - Хисар и шосето Калояново - Пловдив се заселват 20 семейства македонски
бежанци от село Везме(Въ̀змен или Вѐзмен (срещат се и формите Въ̀зем, Вѐзем и
В̀ъзме, Вѐзме, на гръцки: Εξοχή, Ексохи, до 1927 Βέσμη, Весми[1]) е село в Република
Гърция, дем Неврокоп, област Източна Македония и Тракия със 179 жители (2001).),
което след Междусъюзническата война в 1913 година остава в Гърция. През 1943 г.,
след като в 1941 г. България започва да администрира Беломорска Тракия и
Македония, всичките 20 семейства се връщат в родното си село, но през септември
1944 г. с оттеглянето на българските войски от Беломорието тези преселници отново
се установяват в Черничево, където потомците им живеят и до днес.
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2. Представяне на област Пловдив. Обща характеристика на община
Хисаря
2.1. Представяне на област Пловдив
Област Пловдив е част от Южен централен район от ниво 2, в който влизат и
съседните областиПазарджик,Смолян, Кърджали и Хасково със следните
административни граници:
 на изток –област Стара Загора;
 на югоизток – областите Хасковои Кърджали;
 на запад - област Пазарджик;
 на северозапад - Софийска област;
 на север – област Ловеч;
 на юг –област Смолян.
Административно областта е разделена на 18 общини: Асеновград, Брезово,
Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, „Перущица“ Пловдив,
Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисар.
Най-голяма по територия е община Карлово, а най-малко община Перущица.
Площта на областта е 5972,89 км2, което представлява 26,7 от площта на Южен централен
район и 5,4% от площта на страната.
2.2. Обща характеристика на община Хисаря
Община Хисаря е разположена в Южна Централна България и попада в
обхвата на Южен централен район от ниво 2 (NUTS2), в област Пловдив (NUTS3).
Общината е разположена в северозападната част на област Пловдиви е
отдалечена на 40 км. от областния център - гр. Пловдив. С площта си от 548,55 km2 е
на 3-то място сред 18-те общини на областта, което съставлява 9,17% от територията
на областта. Община Хисаря граничи със следните общини:






на запад – община Стрелча (област Пазарджик);
на северозапад – община Копривщица (Софийска област);
на север – община Карлово;
на югоизток – община Калояново;
на юг – община Съединение.

В административно отношение общината се състои от дванадесет населени
места – 1 град и 11 села. Административният център е град Хисаря, обединяващ
около себе си единадесет населени места–Беловица, Красново, Кръстевич, Мало
Крушево, Михилци, Мътеница, Ново Железаре, Паничери, Старо Железаре,
Старосел, Черничево.
Релефът на общината е разнообразен – равнинен в южната част, хълмист в
централната, ниско и средно планински в северната част. Територията ѝ попада в
пределите на Горнотракийската низина и части от Същинска Средна гора. Южните
райони на община Хисаря се заемат от крайните северните части на ПазарджишкоПловдивското поле на Горнотракийската низина, с надморска височина 300-450 м.
Южно от язовир Пясъчник, на границата с община Съединение, в коритото на река
Пясъчник се намира най-ниската ѝ точка – 254 м н.в. Останалите централни и северни
райони на общината са заети от дългите и полегати южни склонове на Същинска
Средна гора, като северната граница на общината с община Карлово преминава по
билото на планината. На границата с община Карлово, в най-северната точка на
общината се издига връх Шилигарка 1577 мн.в. – най-високата ѝ точка.
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3. Екологично състояние и рискове
3.1. Екологично състояние
3.1.1. Качество на атмосферния въздух
Качеството на атмосферния въздух е от голямо значение за населението,
поради съществените здравни и социални последици като заболеваемост , смъртност
и миграция. Община Хисаря не попада в РОУКАВ, което е свидетелство за
относителната чистота на атмосферния въздух.
Качеството на въздуха се влошава най- вече през зимните месеци в следствие
на масовото използване на твърди горива от населението през отоплителния сезон.
По отношение на показателите за измерване на състоянието на атмосферния
въздух,община Хисаря е район с неустановени нарушения на допустимите норми на
стойностите. Замърсяването на територията на общината е породено от :
 запрашване в резултат на транспортната дейност през летния сезон при
отсъствието на редовно миене на основните пътни артерии в общината;
 повишаване концентрацията на сероводород, серен диоксид и фини прахови
частици от горивни процеси, свързани с масовото използване на твърди горива за
отопление от населението на общината през зимния сезон;
Обектите, подлежащи на емисионен контрол са 9. Инсталация за производство
на дървени въглища по закрит способ на „АИБО-С“ ЕООД, разположена в с. Красново
не извършва производствена дейност. В обекта се извършва единствено пакетиране
на дървени въглища,доставени от други производители. Останалата част от обектите
са със сезонен характер на работа и нисък производствен капацитет.
Атмосферният въздух в общината през зимния сезон се натоварва с емисии на
вредни вещества, отделяни в резултат на битовото отопление и използваните
локални отоплителни инсталации в обществения сектор. През изтеклата година
намаляват сигналите за нерегламентирано палене на отпадъци по данни на РИОСВ
Пловдив.
За да се подържа благоприятното състояние на община Хисаря е необходимо
да се осъществява постоянен контрол и мониторинг на показателя ФХЧ, като найзначим на територията на страната.
3.1.2. Води
Хидроложката характеристика на община Хисаря включва реките Стряма,
Калаващица, Пикла и Пясъчник. Те се характеризират с постоянен дебит и голяма
водосборна площ. Община Хисаря е известна и с минералните си извори от град
Хисаря, с. Старо Железаре и с. Красново, които се използват за пиене и лечение на
бъбречно-урологични, жлъчни, стомашно-чревни, чернодробни заболявания на
опорно-двигателния апарат. На територията на общината са изградени 57 язовира ,
51 от които са общинска собственост, 2 - „Синята река" и „Пясъчник" са държавна
собственост и 4 язовира не са актувани.
Река „Пясъчник води началото си от местността „Барикадите", в подножието на
връх Шилигарка. Водите й са с течение югоизток, като събира многобройни по-големи
и по-малки течения. Дължината на реката е 72 км, а басейнът и обхваща 663 кв. км. В
планинската си част реката е пълноводна и причинява наводнения. С построяването
на язовир „Пясъчник" водите й се регулират и използват за напояване.
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Река „Пикла" води началото си от Айрянска река. Тя събира водите на Бриганов
дол, Банков дол, Тъмния дол и се спуска през с. Мътеница. Пукната река се намира
на изток от нея, тя извира под Марков камък. В нея се вливат Тополов дол,
Кастранджиев дол, Клисав дол, Лала дере и др. Реката преминава през
Горнотракийската низина до с. Калояново и се влива в р. Пясъчник. Има непостоянен
дебит, с максимум през пролетта. Останалите реки на територията на общината се
характеризират със малка водосборна област, което обуславя сезонния характер на
дебита им.
Състоянието но наблюдаваните през 2016 г. повърхностни водни тела в
пунктовете за оперативен мониторинг на територията на община Хисаря е следното:

 BG3MA400R077- Река Пикла от с.Житница до вливането й в река Стряма

е в умерено състояние по биологични елементи – БЕ, по физикохимични елементи ФХЕ и по екологично състояние-ЕС, като химичното състояние е неизвестно;
 BG3MA400R080- Горно течение на река Пикла от извори до с. Житница
е в умерено състояние по БЕ, ФХЕ и ЕС и неизвестно химично състояние. От ФХЕ са
завишени -NН4 и NO3;
 BG3MA500L119 - яз. Пясъчник е в много лошо състояние по БЕ – с извън
нормите на хлорофил А, умерено състояние на ФХЕ с превишение на NH4,с много
лошо ЕСи добро по ХЕ.;
 BG3MA500R120 - Река Калаващица от извори до язовир Пясъчник е в
добро състояние по БЕ и ЕС, с неизвестно по ФХЕ и ХЕ;
 BG3MA500R121- Река Геренска от Кръстевич до язовир Пясъчник е в
умерено състояние по ХЕ и ФХЕ, с превишения наNH4, NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ,
с умерено състояние по ЕС и неизвестно ХЕ;
 BG3MA500R122- Река Геренска от извори до с. Кръстевич(р.
Вълковишки дол е в добро състояние по ФХЕ и ЕС и в неизвестно по БЕ и ХЕ;
 BG3MA500R123-Река Пясъчник от извори до язовир Пясъчник,умерено
по БЕ и ЕС и неизвестно по ФХЕ и ХЕ.
Община Хисаря успешно реализира най-големия си инфраструктурен проект с
европейско финансиране. 18,5 млн. лв. от оперативна програма "Околна среда" и
съфинансиране от държавния и общинския бюджет са инвестирани в разширение,
реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води
(ПСОВ), която представлява първи етап от интегрирания проект за подобряване на
водния цикъл на града. Модерното съоръжение притежава всички три степени на
пречистване (механично, биологично и третично). Капацитетът й е 25 хил.
еквивалентни жители, или три пъти повече от постоянното население, което ще
позволи на Хисаря да се развива като балнеологичен курортен център, съхранявайки
своите природни богатства. При извършените през 2016 г. контролни проверки не са
констатирани превишения на ИЕО на пречистените води.
Община Хисаря е във финалната фаза в работата си по проект за подобряване
на водния сектор-"Проект № DIR-51011116-8-42 „Интегриран проект за подобрение на
водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв.
Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на
водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир" одобрен за
финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/03/16 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж." по
приоритетна ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
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отпадъчни води» по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»,", проекта е
планиран да завърши на 17.12.2014 г.
Обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и
включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при
управлението на водите”, подлежащи на задължителен контрол през 2016 г.в община
Хисаря са следните:
дере;

 "Балкан Табако" ЕООД, винарска изба с дестилерия - с.Старосел/Хисаря

 "Деликатес-2",
кланичен
пункт
и
работилница
заколбасис.Житница/Калояново -р. Пикла;
 "ВиК"ЕООД –Пловдив, Канализационна мрежа с ГПСОВ –Хисаря гр.
Хисаря/Хисар р. Синята река.
3.1.3.Почви
Почвата е повърхностния рохкав слой от земната кора на сушата, образуван
под действието на много фактори, която притежава свойството плодородие. На
територията на област Пловдив са определени пунктове за мониторинг на
замърсяването на почвите с тежки метали и металоиди. Пунктовете са съобразени с
типа почва, начина на трайно използване и културите, които се използват.
Определени са им географски координати, които образуват мрежа от 16х16 един към
друг. В община Хисаря в землището на с.Михилци, съществува пункт за мониторинг
на органични замърсители и пестициди. Ежегодно се извършва проверка и
мониторинг на складове със забранени и негодни за употреба продукти за биологична
защита. На територията на община Хисаря са регистрирани такива складове в град
Хисаря, с. Старосел и в с. Старо Железаре и трите склада са оценени в добро
състояние и са в нужните норми. Налични са и складове за съхранение на продукти
за растителна защита в с. Старо Железаре(склад депо) и в с. Старосел (склад ЗК) ,
които също са характеризирани с положителна оценка:
 Землище на гр. Хисаря - 1 бр. площадка за съхранение на ББ кубове ( 3 бр.
кубове с неизвестно съдържание ), в стопански двор на ЗК „Момина баня", имот с
проектен номер 001 233 с площ 1914 м2.

 Землище на с. Старо Железаре - склад за хим. торове и препарати в имот №
722 022 - 1, с площ 756 м , склад за хим. торове и препарати в имот № 722 022 -2, с
площ 30 м. Двата склада се намират в ПИ № 722 022 - бивше селскостопанско летище.
Съхраняват се в туби и бидони с различен обем.
 Землище на с. Старосел - склад за хим. торове и препарати в имот № 000
519 -държавна частна собственост, животновъден комплекс от стопански двор с площ
2435 м3. Съхраняват се в бидони, туби и найлонови чували. Състоянието на
опаковките е лошо. В същия имот е разположена и площадка за съхранение на ББ
кубове (2 бр. кубове с неизвестно съдържание).
Наблюдава се тенденция за безконтролно изхвърляне на строителни отпадъци
от страна на строителните фирми в земеделските земи. Липсата на хумусни депа и
контрол от страна на община Хисаря също е основен проблем.
3.1.4. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа(НЕМ)
Биологично разнообразие
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Гори - Площта на горите на територията на общината е около 202 кв. км.
Значението на горите е многостранно - използват се като строителна и технологична
суровина, за водоохранни и противоерозионни функции. Горите осигуряват още паша
на значителна част от селскостопанските животни, листников фураж и сено от голите
площи. В горите се добиват още значителни количества гъби, горски плодове и билки
като Жълт кантарион (Hipericum perforatum) и Червен кантарион (Centaurea erythrea),
Съсънка (Anemone pratensis) Бял равнец (Achilea millefolium) и Жълт равнец, Иглика
(Primula veris), Мащерка (Thymus sp.), Ружа (Altaea officinalis), Бъз (Sambucus nigra),
Шипка (Rosa canina), Глог (Crataegus monogyna), липов цвят и много други билки.
Преобладават следните дървесни видове: Бял бор, смърч, бук, келяв габър, акация,
габър, черен бор, дугласка ела, зимен дъб, благун, космат дъб, цер и др.
По бреговете на реките и долната част на склоновете са се настанили някои
по-влаголюбиви видове, като елши, тополи и трепетлики. Върху най-стръмните
терени естествената горска растителност се състои от насаждения с преобладаващи
видове –космат дъб и келяв габър смесени с мъждрян, клен, по-рядко от слабо
продуктивни цер, благун, габър, бряст и др..
Държавно лесничейство „Хисар“ се намира в централната част на
Средногорско-Краищидската планинска област и отчасти в Горнотракийската низина.
Горите и горските площи са разположени по южните склонове на Същинска Средна
гора и Сърнена гора и само малка част разкъсани и пръснати сред работни земи гори
се намират в равното Пазарджишко-Пловдивско поле. Държавното лесничейство има
неправилна форма с дължина от север на юг около 24 км и ширина от изток на запад
около 46 км.
Фауна-Фауната и нейното развитие е резултат от комплекс от фактори и
взаимодействие между характера на растителността, климата, водите и
антропогенното въздействие. Според зоогеографското райониране община Хисаря
обхваща част от Предпланинския район и Горнотракийския район на Медитеранската
подобласт при н.в. от 200 до 1530м. Тук обитават евросибирски и
централноевропейски видове от преходно–средиземноморския фаунистичен
комплекс. Благоприятни условия за развитие на дивечовите популации (благороден
елен, дива свиня, фазан и др.) осигуряват дъбовите горски формации в Средна гора.
Типични представители на евросибирските видове в България са: Лин ( Tinca
tinca ) и Каракуда (Carassius carassius) – от рибите, Саблеклюн (Recurvirostra avose t
ta) – от птиците, Воден плъх (Arvicola terrestris) – от бозайниците, а от
централноевропейските: Голям гребенест тритон ( Triturus cristatus ), Обикновен
тритон (Triturus vulgaris), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна
бумка (Bombina variegata ), Обикновена чесновница (Pelobates fuscus), Дъждовник
(Salamandra salamandra) – от земноводните, Медянка (Coronel a austriaca) – от
влечугите, Златка (Martes martes), Дива европейска котка (Felis sylvestris), Лешников
сънливец (Muscardinus avellanarius )и Обикновен сънливец (Glis glis ) – от
бозайницитеДъбовите горски формации в Средна гора създават подходящи условия
за развитие на дивечовите популации.
НЕМ
Площта на обектите от НЕМ на територията на община Хисаря обхваща 225,98
км. кв., което прави 41,19%. Делът на обектите от НЕМ е над средния за
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страната.Трябва да се има предвид, че всички площи са отчетени със съответното
припокриване.
Най-голяма е площта на защитените зони (ЗЗ) по НАТУРА – 225,78 км. кв. или
41,15%. Делът на ЗЗ по Директивата за птиците и по Директивата за хабитатите е
почни равен- съответно 29,31% и 31,63%.Нищожен е делът на защитените територии
– едва 7,3 кв. км. или 1,33% Защитените територии в община Хисаря са представени
само от защитени местности.
В пределите на общината попадат следните защитени зони за опазване на
дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№122/2 март 2007г и №802/4
декември 2007г.), на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:
 BG0002010- Язовир Пясъчник ;
 BG0002054 - Средна гора.
Защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и
фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/2 март 2007г, № 661/16
октомври 2007г и № 802/4 декември 2007г), на основание чл.10, ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие в общината са:
 BG0000444 – Река Пясъчник;
 BG0001039 – Попинци;
 BG0001389 – Средна гора.
На територията на Община Хисаря има четири защитени местности:
“Барикадите” - част от защитената местност е в област София (обхваща
територии от землищата на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив и гр.
Копривщица, област София). Обявена през 1986 година за историческо място, а през
2003 е прекатегоризирана в защитена местност с цел опазване на вековна букова гора
и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества.
Обхваща територии от землищата на с. Старосел, община Хисаря, област
Пловдив и гр. Копривщица, област София. Площта на защитената територия е 119,7
ха. Стопанисва се и се охранява от ДГС – Хисаря и ДГС – Копривщица, под контрола
на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София.
„Герена” (до с. Паничери, община Хисаря). Обявена е през 2007 година на
площ от 1,7 ха, с цел опазване на гнездова колония на сива чапла. Намира се в
местността ”Герена” в землището на с. Паничери, община Хисаря.
“Дъбите – Конска поляна” (до с. Кръстевич, община Хисаря). Обявена през
1975 година за опазване на характерен и забележителен ландшафт, включващ
вековни букови и дъбови гори с голямо разнообразие на растителни и животински
видове, ползвани за отдих и туризъм. Намира се в землището на с. Кръстевич, община
Хисаря, в близост до хижа “Бунтовна”. Площта на защитената територия е 294,7 ха.
Охранява се и се стопанисва от Държавно горско стопанство - гр. Хисаря, под
контрола на РИОСВ – Пловдив.
“Чивира” (обхваща територии от землищата на с. Каравелово,
община Карлово и с. Старосел, община Хисаря). Обявена през 1966 година за
историческо място, а през 2003 година е прекатегоризирана в защитена местност с
цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски
и ливадни съобщества в землищата на с. Каравелово, община Карлово и с. Старосел,
община Хисаря. Площта на защитената територия е 106,5 ха. Стопанисва се и се
охранява от ДГС – Хисаря и ДГС – Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив.
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3.1.5. Отпадъци
На територията на община Хисаря има въведена система за събиране на
отпадъците за опаковки, обслужвана от „Екопак България" АД. Системата обхваща
100% от населението на общината, като броя на пунктовете за разделно събиране на
различните видове МРО са 31 точки по 3 контейнера. Въведена е общинска наредба
със включена в нея част за управление на отпадъци. Наредбата подлежи на
актуализация съгласно новия ЗУО.
Община Хисаря се стреми към 100% организирано сметосъбиране и
сметоизползване, посредством съвременна техника, както и към активна политика по
управление на отпадъците. Отпадъците се извозват на Регионално депо - гр. Карлово.
Битовите отпадъци се извозват по график - два пъти месечно в селата и веднъж
седмично - в гр. Хисаря, кв. Миромир, кв. Веригово и кв. Момина баня.
В системата на организираното сметосъбиране се използват следните съдове:
1) Контейнери тип "Бобър" - 773 бр.
2) Контейнери 4 м - 13 бр.
3) Кофи 0.1 м тип "Кука" - 790 бр.
Разпределението на контейнерите тип ,,Бобър'' по населени места е:
Хисаря - 322 бр. Михилци - 30 бр. Мало Крушево - 21 бр. Кръстевич - 31 бр.
Беловица - 37 бр. Красново - 75 бр. Старосел - 85 бр. Мътеница -18 бр. Паничери - 61
бр. Ново Железаре - 25 бр. Старо Железаре - 40 бр. Черничево - 28 бр.
На територията на общината няма съоръжения за третиране на строителни,
производствени и опасни отпадъци. След въвеждане на организирано сметосъбиране
във всички населени места е преустановено депонирането на ТБО на
нерегламентирани сметища. Образуването на малки нерегламентирани сметища от
строителни отпадъци, в близост до населените места е основен проблем при
управлението на отпадъците.
Разделно събиране на ТБО е въведено само в гр. Хисаря. Системата се състои
от 90 бр. контейнери с обем 770 л за разделно събиране, предоставени безвъзмездно
от "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" ООД, София. Настоящият договор с ''ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ''
ООД е със срок на действие до 31.12.2014 г. Графикът на извозване на разделно
събраните ТБО е следния:
 отпадъци от пластмаса - 2 пъти месечно;
Извозването и депонирането на събраните отпадъци се извършва на площадка
за предварителна обработка в гр. Сопот.
Съгласно Закона за управление на отпадъците и районирането в
„Националната програма за управление на отпадъците на територия, контролирана
от РИОСВ-Пловдив има създадени четири регионални сдружения на общини, за
експлоатация на съществуващи регионални депа и съоръжения за оползотворяване
и обезвреждане на отпадъците. Регионалното сдружение, което обслужва община
Хисаря е регионално сдружение със седалище община Карлово, за експлоатация на
регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на град Карлово,
обслужващо и общините Калояново, Брезово и Сопот.
Съществуват случаи на изхвърляне предимно битови и строителни отпадъци
извън границите на посочените сметища, което води до създаването на локални
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сметища около населените места. Основен проблем е незаинтересоваността на
населението относно третирането на отпадъците.
3.2. Природни бедствия, аварии и рискове
3.2.1. Наводнения
Наводнения могат да възникнат при обилни валежи, снеготопене, при частично
или пълно разрушаване на стени на големи и малки язовири, при нарушаване
предписаните контролни обеми в язовирите и техническо неизправно състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях, както и на проводимостта на речните
корита и на несинхронизираното изпускане на водите от язовир „Пясъчник" Водите от
няколко поречия, се събират в една главна – река Марица/.
От наводнения най-сложна обстановка се очаква по поречието на реките
Стряма, Пясъчник, Геренска река и Калаващица, като в зависимост от обхвата им на
разпространение ще бъдат малки, средни, големи и катастрофални.
В общината са изпълнени корекции на реки и брегозащитни съоръжения
(защитни диги и подпорни стени с височина над околния терен).Изградени са защитни
диги на реките:Пикла над с.Старо Железаре и Пясъчник в с. Старосел.Периодично се
изпълнява изсичане и изкореняване на храсти дървета ипочистване на речните
корита
Потенцилни бъдещи наводнения от реки според ПУРН на Източнобеломорски
босейн – няма. Според Плана за защита при бедствия и аварии на община Хисаря от
2016 г.,обаче,при проливни дъждове, значително повишение на водните нива и
възникване на проблеми /пробиви/ в коригираните участъци на реките могат да бъдат
наводнени землищата на следните посочени населени места, разположени на
територията на общината:





по река Кавалащица - гр.Хисаря и село Черничево;
по река Пикла - селата Паничери, Старо Железаре и Ново Железаре;
по река Пясъчник - село Старосел;
по река Геренска - селата Кръстевич, Красново и Беловица.

Съществуват в пределите на общината 11 потенциално опасни язовири от
група 3 според Методиката на ОУ ПБЗН:












Ново Железаре;
Хисар;
Дюлите;
Мътеница;
Беловица;
Крушево;
Красново;
Красново;
Кръстевич;
Раковица;
Маньов дол.

Същият брой опасни язовири са описани и в Плана за защита при бедствия и
аварии на община Хисаря от 2016 г.,като някои от язовирите са под други имена. В
резултат на възникнали аварии и високи вълни от посочените язовири, на територията
на общината ще бъдат залети 12 населени места с население- 14230 души.
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Заливните зони на потенциално опасните язовири на територията на община
Хисаря са следните:
 Язовир „Хисар 6" - гр. Хисаря. Общ завирен обем-223000мЗ. Дължина на
речното корито-14.400 км., ширина – 15м., влива се в яз."Синята река", като в
заливната зона попадат 4 бр. къщи с население 20 човека, колбасарски цех-10 човека,
ресторант „Орфей" с капацитет 150 места и 8 броя мостове от които 4бр. малки и 4бр.
големи, по поречието на реката. Наемател е ЧОСР с Управител Нено Костов, GSM
0884296004.
 Язовир „Дюлите" - гр. Хисаря. Общ завирен обем-72.000мЗ. Дължина на
речното корито - 12.800км., ширина -12м., влива се в яз. „Синята река". В заливната
зона попадат магазин за хранителни стоки, 4бр.къщи с население 15 човека и 5бр.
Мостове. Наемател е ЧОСР с Управител Нено Костов, GSM 0884296004.
 Язовир „Ново Железаре" - с. Ново Железаре.- Общ завирен обем3250000мЗ. Дължина на речното корито-1.200км., ширина-ЗОм. Влива се в река
„Пикла". В заливната зона попадат частично селата; Житница, Дуванли и Калояново
с 92бр. къщи и 45 ОООдка земеделски земи. Наемател - Ненко Видолов Костов гр.
Хисаря, ул."Гурко" № 47, GSM 0879249977.
 Язовир „Мътеница 2" - с. Мътеница. Общ завирен обем-2160000мЗ.
Дължина на речното корито-9.600км., ширина-ЗОм. Влива се в яз."Пясъчник". В
заливната зона попадат земеделски земи с площ от 4 ОООдк. в с. Паничери.
Стопанисва се от Сдружение за напояване Старосел с Председател Атанас Куковски,
GSM 0888530326.
 Язовир „Маньов дол" - с. Старосел. Общ завирен обем-ЮОООООмЗ.
Дължина на реката-10.500км., ширина-20м. Влива се влива в яз."Пясъчник". В
заливната зона попадат частично с.Старосел със 75 къщи, население 150 човека и
4бр. мостове. Стопанисва се от Сдружение за напояване Старосел с Председател
Атанас Куковски, GSM 0888530326.
 Язовир „Раковица" - с. Старосел. Общ завирен обем- ЮОООООмЗ.
Дължина на реката- 11.200км. Ширина-20м. влива се в яз."Пясъчник". В заливната
зона попадат частично с.Старосел със 75 къщи с население 150 човека и 4бр.
мостове. Стопанисва се от Сдружение за напояване Старосел с Председател Атанас
Куковски, GSM 0888530326.
 Язовир „Красново 7" - с. Красново. Общ завирен обем – 250000мЗ. Дължина
на реката – 12,800км. Ширина – 20м. Влива се в яз."Пясъчник" В заливната зона
попадат частично с.Красново с 12 къщи с население 25 човека, земеделски земи и
Збр.мостове. Наемател е Стайко Ст. Марински, гр. Пловдив ул. „В.Априлов" № 89, ет.
1, ап. 2, GSM 0888401806.
 Язовир „Красново 8" - с. Красново. Общ завирен обем–18,0000мЗ. Дължина
на реката – 13,100км. Ширина – 20м. Влива се в яз."Пясъчник". В заливната зона
попадат частично с. Красново с 12 къщи с население-25 човека, земеделски земи и
Збр. мостове. Наемател е Стайко Ст. Марински гр. Пловдив, ул. „В.Априлов" № 89,
ет.1 ап.2, GSM 0888401^06.
 Язовир „Кръстевич 3" - с. Кръстевич. Общ завирен обем-400000мЗ.
Дължина на реката-14.400км. Ширина – 20м. Влива се в яз. "Пясъчник". В заливната
зона попадат частично с.Кръстевич и с.Красново с ЗОбр. къщи с население 65 човека
в с. Кръстевич и 15 къщи снаселение-32 човека в с.Красново, земеделски земи и
5бр.мостове. Наемател е Енчо Каланов гр. София, ул. „Синчец" №> 10, ет.1 an. 1, GSM
0887283979.
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 Язовир „Беловица 2" - с. Беловица. Общ завирен обем-4150000мЗ.
Дължина на речното корито – 6,400км. Ширина-40м. Влива се в яз."Пясъчник". В
заливната зона попадат моста на с. Беловица от третокласната пътна мрежа., 5 къщи
с население 9 човека и земеделски земи. Наемател е Димитър Николов Бояджиев,
гр.Пловдив, ул."Емил де Лавеле" № 11,GSM 0885079083.
 Язовир „Крушево" - с. Крушево. Общ завирен обем-990000мЗ. Дължина на
реката 5.600кмГ Ширина-25м. Влива се в яз."Пясъчник":. В заливната зона попадат
частично с.Крушево с 8 къщи и население 23 човека и 2бр.мостове. Наемател е
Костадин Дим. Господинов, гр. Пловдив, ул. Средец № 74, GSM 0889674019.
3.2.2. Земетресения
Най-опасни последствия на територията на общината могат да се предизвикат
от максимални земетресения в един от двата сеизмични района:
 Средногорски - състои се от Софийска зона ( максимален очакван магнитут
6.0-6.9, интензивност около 9-та степен), Маришка зона (максимален магнитут 7.0-7.9,
интензивност до 10-та степен), Бургаска зона(максимален магнитут 4.0-4.9,
интензивност до 7-ма степен).
 Рило-Родопски - включващ Струмска зона (максимален очакван магнитут 8,
интензивност над 9-та степен в епицентралната област) и Родопска зона(максимален
очакван магнитут 6.0-6.9, интензивност около 9 -та степен).
Извън границите на страната са налице сеизмични райони, където са възможни
земетресения, които също могат да станат причина за силни въздействия (с
интензивност от седма и по - висока степен по скалата на Медведев-ШпонхоерКарник) в България: Мраморски (Турция), Ксантийски (Гърция), Валандовски
(Македония).
Във всички населени места на територията на общината е възможно да
възникнат земетресения с интензивност от 8 и 9 -та степен по скалата на Медведев Шпонхоер - Карник (МШК).
3.2.3. Снеговалеж и снежни бури
Зимата като сезон се характеризира с ниски температури, снежни виелици и
бури, заледявания и обледявания. През този сезон се създават условия за
формирането на обилен снеговалеж итрайна дебела снежна покривка.Съществува
опасност от измръзване на хора, животни и растения, създават се предпоставки за
възникване на пътно-транспортни произшествия, за образуване на преспи, за
затрупване на пътища и превозни средства, от падане на така наречените „покривни
лавини", които се образуват при стръмни скатове.Част от населените места на
общината остават изолирани с нарушено електро и водоснабдяване.
3.2.4. Свлачища
По данни на Националната програма за ограничаване на свлачищата на
територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и
Черноморското крайбрежие 2015- 2020 г. и допълнението към нея, в община Хисаря
има едно регистрирано свлачище – с.Красново.
3.2.5. Изводи от анализа на възможните бедствия
В община „Хисаря" при възникване на бедствия и аварии е възможно да
предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси и ще окажат
неблагоприятно влияние в развитието на областта. Прогнозата на възможните
събития показва, че част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения, а
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друга частични и слаби. Пълни и силни разрушения ще получат около 14-20% от
сградният фонд.Ще има човешки жертви, затрупани хора, нуждаещи се от спасяване.
Част от населението ще остане без подслон и ще се нуждае от настаняване и
всестранно осигуряване. Очакваните безвъзвратни загуби на хора от 26 до 49 души,
медицински- от 106 до 211 души и 90 - 100 бр. животни.Очаква се да бъде нарушена
системата на електроснабдяване - далекопроводи 400 и 110 kV и съоръженията към
тях. Ще бъде нарушена част от преносната мрежа, местата за съхранение на газ и
петролни продукти, ще се наруши водоснабдяването с питейно -битова вода и
транспортните връзкиВъзможно е спиране на някои от обектите от промишлеността
поради недостиг на вода, суровини, ток, възникване на аварии или нарушение на
конструкциите на сградите и съоръженията им.
Поради нарушаване на технологичните процеси в промишлените обекти е
възможно да възникнат взривове, а в други заразяване с промишлени отрови. Ще се
създаде сложна пожарна обстановка, поради възникване на пожари в обекти
работещи с рискови вещества и материали в резултат на което ще се от- делят
токсични газове и ще създадат зони на химическо замърсяване.
През летния период в следствие на аварии по електропреносната мрежа 400 и
110 kV, се очаква да възникнат пожари.
Хидротехническите съоръжения ще получат значителни повреди и ще се
създаде опасност от наводнения по поречията на реките Пикла, Пясъчник,Геренска и
Стряма. Ще бъде нарушено движението пътищата от републиканската и общинска
мрежа, железопътните линии.
Съобщителната система в почти всички населени места в общината ще бъде
нарушена.В следствие на нарушена водоснабдителна и канализационна системи и
занижаване на санитарно-хигиенните норми е възможно рязко влошаване на
санитарно-епидемиологичната обстановка и избухване на епидемии.
Значителни загубище понесе животновъдството. Редица ферми останали без
електроснабдяване, вода, комуникации и подслон,около 30% от животните им ще
преминат на пасищно отглеждане.
Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и
авария в атомна електроцентрала.
3а овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране
на последствията е необходимо планиране и координиране на мероприятията по
защита на населението и собствеността от органите на изпълнителната власт,
общинската администрация, организациите със стопанска цел под ръководството на
общински щаб за координация.
Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква
готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението и
националното стопанство и провеждане на превантивни мероприятия за недопускане
и намаляване на вредното им въздействие.
Необходимо е поддържане на общински сили и средства за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, осигуряване условия за
живот в зоната на бедствието е необходимо създаване на запаси от материалнотехнически и финансови средства и регламентиране на реда и начините за
използването им.
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4. Културно наследство
При разработването на този раздел са ползвани:
• Списък на недвижимите културни ценности на територията на община
Хисаря, предоставен от НИНКН;
• Списък на военните паметници, предоставен от Община Хисаря;
• Списък на археологическите обекти на територията на община Хисаря,
предоставен от Национален археологически институт с музей към БАН;
• Информация предоставена от Община Хисаря;
• Закон за културното наследство;
• Стратегически план за развитието на културния туризъм в България
(2009 г.);
• Национална схема на културните маршрути в България (1999 г.).
Настоящият раздел е изготвен съгласно плановото задание за изработване на
ОУПО Хисаря. Анализът и оценката на културното наследство за целите на ОУПО са
извършени в съответствие с препоръките на НИНКН при съгласуването на плановото
задание, методическите указания на НИНКН за разработване на опорните планове,
схемите и обяснителните текстове към тях по отношение на културното наследство и
дефинициите и постановките на Закона за културното наследство.
Анализът на културното наследство в ОУП на Община Хисаря изследва и
оценява неговото място в територията на общината и ситуирането му в националната
и европейската мрежи на културните маршрути. В съответствие със съвременните
тенденции и подход към културното наследство са проучени не само единични
културни ценности, но и античните пътища, културните маршрути, институциите,
съхраняващи създадените ценности от местни автори, традициите и обичаите,
културният календар.
Съгласно чл. 2. (1) на Закона за културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.)
то обхваща „нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство
като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа
памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.“
4.1.

Нематериално културно наследство

Нематериалното културно наследство е основен символ на националната
идентичност. Към него принадлежат устната традиция и език, обичаите, обредите,
празненствата, ритуалите, вярванията, музиката, песните, танците, кулинарните и
еноложки традиции, народните занаяти, народната медицина и народните игри и
спортове.
В РБългария този вид културно наследство се опазва по силата на 4 закона:
• Конвенция за нематериалното културно наследство (ратифицирана със
закон от Народното събрание на Република България) – резултат e на
многогодишни усилия на международната общност с активно участие на
българската страна, за приемане на международен инструмент, който да
регламентира и подпомага усилията за защита, ревитализация, опазване и
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осигуряване на приемственост на онези традиционни форми на културата, които
нямат материален характер.
• Закон за културното наследство – урежда опазването и закрилата на
културното наследство на Република България.
• Закон за народните читалища – урежда учредяването, устройството,
управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и
прекратяването на тези традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културнопросветни задачи.
• Закон за закрила и развитие на културата – определя основните
принципи и приоритети на националната културна политика, културните
организации и органите за закрила на културата, начините за подпомагане и
финансиране на културната дейност и творците.
Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни
обичаи, обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни
традиции и др. се проявяват по време на религиозни и светски празници. Те се
съхраняват и изпълняват от местното население, както и от фолклорни и самодейни
групи за провеждане на обредни ритуали към читалищата в община Хисаря.
Във всички села е запазена традицията да се организират ежегодни селски
събори.
Празници, обичаи, обреди
Много от празниците в този край са запазени с годините, а честването им се
извършва със съхранени традиции и обреди.
В селата Красново и Паничери се празнува Бабинден. Бабинден е народен
женски празник, посветен на "бабите" - жените, които помагат при раждане, както и на
младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена
на засвидетелстване почит и уважение към възрастните жени, които са "бабували" на
родилките. На този ден жените стават рано, за да са ранобудни децата им и замесват
пресни погачи. А невестите, родили през годината, очакват бабата в своя дом.
Изпълняват се три обреда: къпане на децата, гощавка в дома на бабата и къпане на
бабата. Този празник е езически, но се е запазил и до днес, като по време на
Възраждането е бил изключително почитан. Днес Бабинден губи доста от обредните
си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие.
В с. Красново на този ден към реката потегля каруца с бабите и булките за
ритуалното "къпане" с калъп домашен сапун и вода от реката. Младите невести къпят
жената, която е "бабувала " (изродила бебетата през годината). Даряват я с риза,
чорапи, платно, които премятат на дясното й рамо, а тя нарича за здраве. Традицията
повелява на този ден да се поднесе на трапезата кървавица, кисело зеле с кокали,
греяна ракия и вино.
В с. Паничери най-възрастната баба измива личицето на най-малкото
новородено дете през годината. От вълна прави "сколуфи" - наподобява шапка и
бабата го завързва с червен конец. Майката на детето поднася обредна пита
намазана с мед. Веселието бива подхранено и от възстановка на раждане – мъж
облечен в женски дрехи влиза в ролята на родилка.
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В селата Михилци и Мътеница традиционно се отбелязва Денят на Лозаря Трифон Зарезан. Празнува се от лозарите, градинарите и кръчмарите в чест на
Свети Трифон. Обичаят повелява да се омеси хляб — пресен или квасник, да се
свари кокошка, която по традиция се пълни с ориз или булгур. Като се свари кокошката
се препича на саджак. В нова вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с
вино. С такива торби на рамо мъжете отиват на лозето. Там се прекръстват, вземат
косерите и от три главини всеки отрязва по три пръчки. След това отново се
прекръстват и поливат, с донесеното вино, лозите. Този ритуал се нарича „зарязване“.
Джумалии е празник, който празнува населението на кв. Момина баня гр.
Хисаря, по християнския календар 40 дни преди Великден, на Сирни Заговезни.
Наименованието "джумал" е с турски корен и означава маскиран весел човек.
Кукерските маски на джумалите са високи наричани "каук" (от турски – висока шапка),
и ниски наричани "капели". По маските има закачени огледала, за да отразяват
грозното лице на Злото и да го плашат. Изработването е сложна и трудоемка работа,
която изисква специални умения. Всичко се нашива на ръка. В една маска има хиляди
мъниста и пайети, разноцветни панделки, сухи цветя и гердани. Привилегията и
уменията за изработването на кукерските маски имат само няколко жени от кв.
Момина баня. Тези възрастни жени са на особена почит. Джумалите се обличат с
женски дрехи, свирят с джумалски свирки и вдигат шум с хлопките, за да заблудят и
прогонят злите сили и зимата, които не позволяват да се изоре и оплоди земята.
Условието е кукери да бъдат само млади мъже. Коренът на тези игри са тракийските
Дионисиеви мистерии. Начало на този ритуал поставят орфическите общества, които
са били съставени само от "посветени" неженени мъже. Водачът Дионис встъпва в
символичен брак с Богинята Майка, чрез жертвоприношение (курбан), като началото
на обреда започва от скален връх със светилище. Траките са отбелязвали ритуала в
началото на пролетта.
коне.

В селата Паничери и Красново на Тодоровден се организират състезания с
Музика, песни, танци

Традиционни събития от културния календар на общината свързани с
художествено-изпълнителски изкуства са ежегодно провежданите в гр. Хисаря
Международен фестивал на изкуствата „Виа Траяна”, Национален младежки конкурс
за популярна песен „Петнадесет лалета”, Балкански шампионат по фолклор „Евро
фолк – Жива вода”.
Читалища
В 11 населени места в община Хисаря функционират народни читалища. Те са
достойни пазители на националните традиции и местния фолклор, огнища за
съхраняване на националното самосъзнание, центрове за развитие и подпомагане на
любителското художествено творчество, средища на празненства, концерти и
чествания. Читалищата работят в следните основни направления: библиотечна
дейност, школи по изкуствата, любителско творчество, клубове по интереси, културна
дейност и работа по проекти. Ежегодно създават културен календар, като организират
и участват в конкурси, фестивали, празници, концерти, продукции, творчески срещи и
др., адресирани към широката общественост. В днешния бързо променящ се свят, във
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века на информационните технологии и на глобалното общуване, читалищните
настоятелства си дават сметка, че не е достатъчно само съвременно оборудване и
богат библиотечен фонд. Затова те си поставят за цел създаване на нов образ на
читалището - като културна институция, с висока просветителска роля, която
приобщава хората към духовните ценности в най-широк смисъл.
Изводи
В областта на духовната култура хисарска община носи белезите,
характерни за селищата в Тракия. Това се отнася както за просветното дело и
културно-историческото наследство, така и за елементите на бита и
традициите.
Много от формите на нематериалното културно наследство са съхранени
до голяма степен в община Хисаря. Има разнообразие от празници и събития,
които представляват интерес и могат да бъдат цел на посещение.
Основен проблем е прекъснатата връзка между поколенията по отношение
на българските традиции и фолклор. Необходимо е да се насочат усилия за
приобщаване на по-голям брой деца в тяхното изучаване и предаване на бъдещите
поколения.
Перспективите за развитие са свързани с провеждането на съвместни
инициативи на читалищата с училищата за привличане на млади участници,
които да съхраняват местните дух и традиции. Друга перспектива е
популяризирането и презентирането на регионалния фолклор пред външни гости
(от страната и чужбина).
4.2.

Материално движимо културно наследство

Движимото културно наследство е носител на национална и родова
историческа памет. Към него принадлежат археологическите, етнографските,
историческите, художествените, природните, техническите, архивните, книжовните и
литературните движими културни ценности.
През 1933 г. група местни жители създават археологическо дружество, имащо
за цел да събира, опазва и популяризира богатото археологическо наследство на
Хисаря и неговия район. За председател на дружеството е избран запасният генерал
Тодор Марков – жител на Хисаря. В своята вила той създава лична музейна сбирка,
която през 1953 г. прераства в държавен музей. От 1960 г. музеят се помещава в
сегашната си сграда на улица „Ал. Стамболийски” № 8. Сградата на музея е
преустроена жилищна постройка от 40 –те години на ХХ в. за нуждите на музея. През
1979 г. в същия стил е построена нова сграда и музеят е разширен в южна посока.
Сега той има П-образна форма с експозиционен двор и лапидариум. Музеят е с
археологически профил. Експозицията му отразява хилядолетната материална и
духовна култура в Хисаря и неговия район от новокаменната епоха ( V хилядолетие
пр. Хр. ) до Възраждането. В археологическия отдел са представени интересни
артефакти от различните исторически епохи, открити в града и близките местности.
Макети на емблематични за града антични обекти - римски амфитеатър, перистилна
жилищна сграда, раннохристиянска базилика и южна порта „Камилите” дават
представа за реалния облик на тези забележителности. В музея са експонирани найновите находки, открити през 2014 г. при археологическите разкопки на римските
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терми и тракийския селищен, търговски и култов комплекс от V – ІV в. пр. Хр. при с.
Кръстевич.
През 2004 г. в катедралния храм „Св. Св. Петър и Павел”, намиращ се в кв.
Миромир в гр. Хисаря, е подредена етнографска експозиция, която показва бита на
населението от района и писмени документи от историята на енорията.
В с. Старо Железаре се намира Дом на традициите, където може да се
наблюдава етнографска експозиция с демонстрации на старинни дейности от бита и
дегустации на домашно приготвени ястия.
4.3.

Материално недвижимо културно наследство

Недвижимото културно наследство включва археологическите, историческите,
архитектурно-строителните, художествените, урбанистичните и етнографските
недвижими културни ценности, образци на парковото и градинско изкуство,
културните ландшафти и културните маршрути.
4.3.1. Обекти със статут на недвижими културни ценности
● Обекти регистрирани в НДА към НИНКН
На територията на община Хисаря има 159 недвижими културни ценности по
списък, предоставен от НИНКН (Приложение 1).
Забележки:
•
Включени са 4 свалени обекта;
•
Реалният брой НКЦ е 155.
Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите
културни ценности на територията на община Хисаря са единични (151 бр.) и групови
(4 бр.).
Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите
културни ценности са: 56 архитектурно-строителни, 58 археологически,
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исторически, 9 художествени, 2 народни старини, 1 архитектурно-строителна и
художествена.
Според културната и научната стойност и обществената значимост
недвижимите културни ценности се включват в следните категории: 35 „национално
значение”, 39 „местно значение”.
● Военни паметници
С писмо №4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци,
издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918,
1944-1945 години са декларирани като исторически паметници на културата по
смисъла на чл. 12 от ЗПКМ (отменен), и съгласно §12, ал. 1 от ЗКН притежават статут
на НКЦ.
По данни на Община Хисаря на територията на общината има 11
възпоменателни знака, издигнати по повод участието на България във войните от
1877-1878 г., 1912-1913 г., 1914-1918 г. и 1944-1945 г., които представляват
исторически недвижими културни ценности (Приложение 2).
● Археологически обекти
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С Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни
могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата,
по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗПКМ (отменен), и съгласно §10, ал. 1 от ЗКН притежават
статут на НКЦ с категория „национално значение”.
С писмо №545 от 27.02.2001 г. на НИПК всички археологически обекти на
територията на страната са декларирани като паметници на културата.
Съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават
статут на НКЦ с категория „национално значение” до установяването им като такива
по реда на този закон.
В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на
България” има данни за 147 археологически недвижими културни ценности в община
Хисаря (Приложение №3).
4.3.2. Анализ на недвижимите културни ценности
Според принадлежността им към определен исторически период недвижимите
културни ценности са: праисторически, антични, средновековни, възрожденски, от
ново и най-ново време.
Праисторически
Праисторически селища от късния неолит (V хил. пр. Хр.) са открити в гр.
Хисаря, северозападно от гр. Хисаря, южно от с. Черничево и западно от с. Паничери.
По сведение на доц. д-р Иван Христов праисторическо селище има на територията на
язовир „Маньов дол”.
Антични – Тракийска епоха
Районът на Старосел е вторият, след Казанлъшката долина, където са
съсредоточени множество различни обекти на древнотракийския политически и
религиозен живот.
През късната Желязна епоха в околностите на Старосел е разположен селищен
микрорайон, чиято приблизителна площ е 30 кв. км., а границите му са очертани на
географски принцип и концентрацията на археологически паметници. На запад той
граничи до масива на Панина могила до Маньов дол; на север – връх Калето и
местността „Каменица“; на юг – Гарванов камък и Рошавата могила; на изток –
долината на река Кошовица.
Според археолозите доц. Иван Христов и доц. Георги Китов районът около
Старосел с много голяма сигурност е представлявал огромен религиозен комплекс в
древността. Христов поддържа хипотезата, че подмогилните храмове при Четиньова
могила, Маньова могила, могила „Хоризонт”, Рошава могила, Коилишка могила,
Недкова могила, повтарят очертанията на съзвездието Голямата мечка. В древността
към светилищата и храмовете край Старосел са се стичали хиляди поклонници, които
са извървявали т.нар. „свещен път“, маркиран чрез храмовете по линията, по която са
подредени звездите в Голямата мечка.
Районът около днешното село Старосел през ІV в.пр.Хр. не е бил само
парадинастична област, а безспорно царска, говорят фактите, свързани с анализа на
разкритата архитектура в пределите на укрепените обекти и могилните насипи.
Присъствието, в южните склонове на Същинска Средна гора, на най-големия
подмогилен храм от времето на Одриското царство – Четиньова могила и синхронно
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функциониращите други значими храмове разположени в една наситена културна
среда, както и най-добре запазения укрепен резиденциален обект в югоизточното
подножие на Кози грамади, недвусмислено показва, че в Средна гора строежите са
били възможни само със средствата на силен владетел.5
Античен комплекс в м. Кози грамади
Връх Кози грамади е разположен на 1361 м. надморска височина. Намира се
между върховете Алексица (1534 м. н.в.) и Сакара (1262 м. н.в.). В района на
споменатия връх през 2005 и 2010 г. са проведени археологически разкопки на
Националния исторически музей. Ръководител на изследванията е д-р Иван Христов.
В резултат на проучванията е открита група от недвижими археологически ценности,
които са част от значим античен култов център свързан с Одриското царство:
Тракийско светилище и късноантична крепост
Връх Кози грамади е издължен в посока север-юг на няколко тераси. На
различните нива се срещат останки от крепостна стена, сгради, кариера за каменни
блокове и фрагментирана битова и строителна керамика. Върхът е изцяло обрасъл с
широколистна гора. От северозапад и север се забелязват останки от крепостна
стена, която следва конфигурацията на терена. На повърхността тя е във формата на
разсип. На места е запазено външно лице. Построена е с местен гранит и пясъчник
на суха фуга.
Проведените сондажни проучвания довеждат до откриването на голямо
антично укрепление, обхващащо площ от около 10 дка. Укреплението е било
вътрешно застроено със сгради. Било е разположено на различни нива чрез
терасиране на склоновете. Местността е обитавана още през ранножелязната епоха
(VIII-VI в. пр.Хр.). В периода V-IV в. пр. Хр. е била изградена крепостна стена от добре
обработени блокове, дву-лицева с вътрешен пълнеж. Тази стена е ограждала найвисоката част на върха. Северната крепостна стена вероятно е допълнително
построена през късноантичната епоха. Съдейки по нумизматичния материал, открит
по време на разкопките, може да се предположи, че крепостта функционира през
цялата втора половина на I хил. пр. Хр. с известни прекъсвания. Откритите римски
републикански денарии, сечени през I век пр. Хр., датират разрушаването на
укреплението при някои от походите на римските легиони в Тракия. Върхът е
използван активно и през римската епоха до V в. сл.Хр. Множеството фрагменти от
оброчни плочки подсказват наличието на тракийско светилище, а открита
раннохристиянска църква бележи континюитет на почитането на върха като култово
място.
Укрепен храмов комплекс
Храмовият комплекс е разположен в югоизточното подножие на връх Кози
грамади. Той е построен на заравнена тераса между скалните върхове, очертана от
крепостни стени и заема площ от около 4,5 дка. Оградената площ е с формата на
трапец, ориентиран с дълга ос ЮЗ-СИ. В югоизточната част на комплекса са разкрити
две кули от различни периоди. На югозападния ъгъл е съществувал бастион.
В средата на комплекса се открояват останките на масивна сграда. Тя е с
външни размери 8,30-12,50 м (103,75 м2) с дебелина на зида 0,90 м.
В процеса на проучванията първо е разкрит вход на югоизток, широк 1,68 м. Той
5

Китов Георги. Тракийски култов комплекс в Старосел. Библиотека културно-историческо наследство. Варна, 2002.
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е стеснен от двете страни с две правоъгълни каменни бази, профилирани отвън на
фасадата и от вътрешните страни на входа. В североизточния ъгъл на прага има
разширение на блок с гнездо за врата, запълнено с олово.
Намерените фрагменти с блокове от врязана украса, разхвърляни пред самата
сграда, подсказват, че входът е имал добре украсена фасада. Запазените
архитектурни елементи от украсата на входа на сградата са с точни паралели с тези
на храма в Четиньова могила, храма в м. Маньов дол при с. Старосел и Жаба могила
при Стрелча.
Стените на проучената постройка са били изградени от добре оформени
квадри, запазени в 4 реда до 1,96 м височина. Редовете са с различна широчина и
дължина от рустицирани блокове. Подовата настилка е била изпълнена от натрошени
керемиди, наредени напречно и фино замазани с жълта пръст. Културният пласт
между зидовете е изключително тънък. В храмовото пространство е изградена повисока площадка, свързана с него чрез две издялани в скалата стъпала. На подовото
ниво е открита желязна двуостра брадва, бронзова монета на Филип 11 Македонски,
бронзова монета на Tepee II и сребърна монета, сечена в района на Тракийски
Херсонес. Описаните находки са показател за датата на разрушаването на сградата
- 40-те години на IV век пр. Хр.
Проучената сграда е била покрита с керемиди. Срещат се основно два типа
керемиди: солени (плоски керемиди, служещи за основно покриване) и калиптери
(капаци, покриващи фугите между солените). Солените са от т. нар. коринтски и
лаконски тип. При калиптерите се срещат също двата типа. При повечето фрагменти
се забелязва тъмнокафяво и червено лаково покритие, което е служило за
орнаментиране по покрива.
Фасадата напомня на храм с йонийска входна рамка, която през класическата
и ранноелинистическата епоха се свързва със сгради със сакрални функции. Посложно е да се определят функциите на повдигната площадка в дъното срещу входа.
Две са вариантните решения на този въпрос:
а/ Помещението е служело за култови нужди и за съхранение на предмети
свързани с определени ритуали.
б/ Помещението е място за съхранение на скъпоструващи предмети или
съкровище.
Като цяло може да се твърди, че централната постройка (храм) в укрепения
комплекс в подножието на връх Кози грамади е без аналог до този момент във
вътрешността на Тракия и единственият тракийски надземен храм на територията на
днешна България от V-IV в.пр.Хр.
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Скално светилище на връх Сборови грамади
Светилището е разположено на 500 м. югоизточно от укрепения храмов
комплекс и представлява дълъг скален масив и тясна билна част, широка на места до
1 м. На връх Сборови грамади древните траки са практикували обреди, свързани с
ритуалното разтрошаване на керамични съдове, поднасянето на дарове - дребни
метални предмети и монети.
Светилището има визуална връзка с храма при Четиньова могила, храмовия
комплекс под връх Кози грамади и некропола при връх Фенера. Съдейки по
керамичните фрагменти, обектът може да се датира от ранно желязната епоха. В
близост до описаните по-горе недвижими културни ценности са регистрирани и други
археологически обекти - кариери за добиване на строителен материал и древни
пътища в планината.
През 2012 г. античният комплекс получава статут на групова археологическа
недвижима културна ценност с категория „национално значение”.
На обекта не е изпълнено временно укрепване на разкритите зидове и те са
подложени на постоянния натиск на земните маси. Засечено е изместване на центъра
на парадния вход с около 20 градуса, унищожени са щерните за вода, системите от
улеи и част от крепостната стена.
Към 2017 г. комплексът на връх Кози грамади не е социализиран. Необходима
е реконструкция на местния път от с. Старосел до върха.
Тракийски култов център - Старосел
Тракийският култов център в Четиньова могила край село Старосел е открит и
изследван от Георги Китов през 2000-та година. Това е най-големият открит досега
тракийски царски комплекс с мавзолей. Комплексът датира от V - IV век пр.н.е.
В югоизточната част на огромната крепида, която заобикаля Четиньова могила,
е оформен импозантен вход, от който започва монументално стълбище с девет
стъпала. Входът е фланкиран от пиедестали с лъвове, от които са открити само три
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лапи. По всичко изглежда, че над входа е имало фронтон, части от който са намерени
по време на разкопките – антефикс с изображение на полупалмета, стилизирано
боядисано в бяло слънце. Според проучвателите събраните сведения сочат, че на
фронтона вероятно е бил врязан оцветен надпис. Първите девет стъпала отвеждат
до голяма площадка, откъдето изкачването продължава по непокрит коридор с
височина на стените над 5 м. Вляво и вдясно от площадката започват две стълбища,
за които доц. Китов предполага, че са служели и като седалки, за да се наблюдава
случващото се на площадката и като начало и край на алея, която е обикаляла
могилата за тържествени шествия. Фасадата на храма е от зеленикав вулканичен туф
и през нея се влиза в правоъгълно помещение с полуцилиндричен свод, след
преминаването му се стига до кръгла (диаметър 4,80 м.) куполна камера с полуколони
и цветни орнаменти. Вратите на камерата имат пластична украса, която е била
оцветена допълнително.
Доц. Китов предполага, че храмът е бил с орфическо-доктринален характер – в
светилището покойният доктринален владетел – син на боговете се превъплъщава в
антроподемон. Това твърдение се потвърждава и от дълготрайната употреба на
храма и извършваните пред него обреди в култовите ями. Траките от племето
на одрисите (към чийто владения принадлежи култовата постройка) почитат Великата
богиня Майка, която е отъждествявана с планината и съответно скалата.
Натрупването на могили възпроизвежда планината и утробата на богинята-майка.
Освен нея, е почитан и нейният син (Слънцебога), който е владетелят у траките –
играещ ролята на медиатор – връзката между хората и боговете.
От северната страна на храма се намира вкопана елипсовидна скална вана за
производство и съхранение на вино. При разкопките вътре са намерени съдове за
пиене на вино и цедилки.
На 30 м. южно от куполната сграда, е открит "кенотаф" - празен гроб, а около
него в три отделни ями - останки от човешко тяло и богати дарове – златен пръстен,
съдове, конски амуниции, въоръжение.
В началото на 2015 г. възниква аварийна ситуация при крепидата на
подмогилното съоръжение при Четиньова могила, която започва да се измества под
натиска от постоянно действащо свлачище, активирано от обилните валежите през
ранната пролет. През лятото на 2015 г. е стартиран проект за аварийното укрепване
на подмогилното съоръжение при Четиньова могила. Изградено е трайно защитно
покритие от здрава стоманобетонова черупка с дебелина 25 см над купола на
съоръжението, изпълнена е хидроизолация на черупката и е възстановен могилният
насип. С цялостното изпълнение на проекта за аварийно укрепване са създадени
условия за трайно запазване на недвижимата културна ценност.
Археологическият обект е експониран, социализиран и целогодишно достъпен
за посетители.
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Могила „Хоризонт”
Могилата носи името на Европейската фондация „STICHTING HORIZON”, с
чийто средства основно се проведоха разкопките на Траколожка експедиция за
могилни проучвания (ТЕМП) през 2002 г.
Под ръководството на д-р Георги Китов беше открит уникален тракийски храм с
колонада от V – IV в. пр. Хр. Той е изграден в готова вече могила, част от насипа на
която е отнета за построяването. След това правоъгълното помещение е затрупано,
а отпред е останала видима колонадата с 6 лицеви и по 2 странични колони. Всяка
колона ляга върху база, има по два барабана и капител в ранен дорийски стил.
Пространството между лицевите и страничните колони наподобява напречен
коридор, но е било нещо като широко преддверие, в което се е влизало чрез три
стъпала и вход между централните колони. От него през по-малко предверие се стига
до централната камера. Подобен храм в тракийските земи не е откриван досега. Той
се различава принципно от старогръцките храмове, които са изцяло открити и
заобиколени с колони от всички страни.
В средата на IV в. пр. Хр. в храма е погребан обожествен тракийски владетел,
с което той се е превърнал в мавзолей. Заедно с царя е положен и неговия кон.
Впоследствие по религиозни или политически причини храмът е осквернен, ограбен,
разрушен и засипан. От дрехите и вещите, с които е погребан владетелят са останали
само 15 пластинки от златна ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки,
късове от керамични съдове.
Храмът е елемент от Тракийски култов център – Старосел. В съседната могила
е имало също храм, върху основите на който е изграден параклисът „Свети Спас”.
Наоколо е имало манастирски комплекс, унищожен през 40-те години на XX век. С
това се регистрира една показателна и рядко срещана приемственост в почитането
34

на мястото и района като свещени от тракийско време през римската епоха,
Средновековието и Възраждането до наши дни.
Има проблем с укрепването на земния насип, който застрашава храма от
срутване. Необходими са спешни мерки за да се осигури сигурността на обекта в
дългосрочен план.

Рошава могила
Намира се на 3 км. западно от с. Старосел по асфалтов път за Стрелча, на
около 300 метра вдясно от него. В непосредствена близост на запад е светилище
“Гарванов камък”. Разкопки 1925 г. (Иван Велков) и 1992 г. (ТЕМП).
Подмогилен храм от IV в. пр.Хр. с преддверие и правоъгълна камера с
трапецовидно покритие. Подова замазка, големи, добре обработени каменни блокове.
На входа на преддверието има две колони. В камерата – две вдлъбнатини за урни.
Ограбване в древността. През 1925 г. е намерен златен накрайник на торква, през
1992 г. – златна розета и глинени съдове.
Храмът е консервиран чрез засипване.

Коилишка могила
Намира се на около 2 км. южно от с. Старосел, вляво от пътя Старосел–
Стрелча. Разкопки 2002 г.
Подмогилен храм гробница (ІV в. пр.Хр.). Изградена от каменни блокове,
еднокамерна с изгубена сега каменна врата. Полуразрушена и опразнена в
древността.
Храмът е консервиран чрез засипване.
Маньова могила
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Намира се на 1 км. западно от Четиньова могила. Храм от IV в. пр. Хр. е открит
и проучен при нерегламентирани археологически разкопки през 1999 г. от Костадин
Кисьов.
Могилният насип е издигнат върху ниско скалисто възвишение. Той е с
височина близо 5 м. и диаметър 44 м. Подмогилният храм е разположен в
югоизточната периферия на могилния насип и едва на 1 м. от повърхността.
Градежът се състои от преддверие и кръгла камера. Преддверието има
правоъгълен план с размери 3 х 2 м. То е било изградено в шест хоризонтални реда,
скрепени с железни скоби и олово. Входовете на преддверието и гробната камера са
фланкирани от четири колони със скосени профили на лицевата страна. Самият вход
на преддверието е бил затворен с каменна еднокрила врата. Кръглата камера на
храма е с диаметър 4 м. и височина 2,40 м. Подобно на храма в Четиньова могила
входът и тук е бил обредно запечатан с два големи каменни блока. При
археологическото проучване не са открити следи от погребение.
Състоянието на обекта е тежко. Той е изоставен без всякаква консервация под
открито небе и уязвим на атмосферните влияния.
Според доц.Иван Христов въпреки понесените големи разрушения в миналото,
храмът подлежи на реставрация, предвид наличието на по-голяма част от блоковете
на преддверието и купола.

Антични – Римска епоха
Античен град в курорта Хисаря
Римският и ранновизантийският град Диоклецианопол е един от петте града в
антична Тракия и е възникнал около Хисарските термални извори в средата на 2-ри
в. от н.е. Проучвания за по-ранни поселения на това място доказват съществуванието
на праисторическо селище от късния неолит 5-то хилядолетие пр.н.е. и тракийско
селище от предримския период от 1-ви в. пр.н.е. Пострадал от нашествия през 5-ти
век, той бележи отново разцвет през 6-ти в. по времето на Юстиниан 527-565г.
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Укрепителната система на Диоклецианопол е изградена от крепостна стена с
кули и порти, ров и вал от север, юг и изток, а от север дублираща външна крепостна
стена – протейхизма. Несъмнено крепостната стена е най-значимия и експозиционен
елемент от античните градежи.
Античната улична мрежа е изградена по Хиподамовата система – с
правоъгълни квартали и улици, ориентирани север-юг и изток-запад. Обусловена от
наличието на термални източници, водоснабдителната и канализационната мрежи са
много добре развити.
На територията на крепостта и прилежащите некрополи са разкрити множество
култови, обществени, жилищни и стопански сгради. Открити са 9 базилики с различна
големина и планова характеристика. Известни са множество казармени помещения,
обикновенно долепени или в близост до крепостните стени. Термите са заемали
особено място сред обществените сгради в града. Известни са две бани в границите
на крепостта и още една на територията на извора „Момина баня”. В процес на
проучване са големите терми строени по класическата схема. Тук зидовете са
запазени в голяма височина и съществуват необходимите данни за възстановка на
сводестите и купулни покрития на залите. Непосредствено до извора и големите
терми се намира голяма обществена двуетажна сграда, която е имала магазини от юг.
Особен интерес предизвиква амфитеатъра. Това е единствената открита постройка
от този тип по българските земи. Едната от кавеите е изградена върху естествения
скат на хълма.

Римски терми
Разположени са в парк „Момина сълза”. На отделни места са запазени почти до
покрив. Те са едни от малкото известни термални римски бани в Европа. Целият
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комплекс обхваща 3000 кв.м. площ. Първоначалното им изграждане, заедно с
нимфеума (светилище на нимфите) в тях датира от средата на II век. По европейски
проект „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община
Хисаря” обектът е консервиран, частично реставриран и достъпен за посещение.
Римски амфитеатър
Намира се в непосредствена близост до минералния извор „Момина сълза”.
Първоначално той е използван за провеждане на гладиаторски борби, но след
приемане на християнството за официална религия в Римската империя през 313 г.,
неговата функция е променена в съоръжение за спортни състезания и борби с
животни. Изцяло е запазена арената на амфитеатъра. Амфитеатърът на
Диоклецианополис е построен в края на III в. Той е най-късният известен досега
римски амфитеатър. Макетът на амфитеатъра на Диоклецианополис е експониран в
Археологическия музей.
Крепостна стена и крепостни съоръжения
Дълга е 2327 м. и обгражда площ от 300 дка. Запазена е на места в оригинал
до 10,50 м. Изградена е в края на III и началото на IV век по времето на император
Диоклециан. Крепостната стена има форма на неправилен четириъгълник. Стените
са изградени в “опус микстум” – смесена зидария от камък с тухлени пояси. В
изграждането и преправките на стените са използвани и други антични техники.
Изкачването по стените е ставало чрез 16 еднораменни и двураменни каменни стълби
върху арки, образуващи високи ниши по вътрешното лице на зида. Тя е една от найдобре запазените крепостни стени от епохата на късната античност на Балканите и в
Европа.
По цялата и дължина са издигнати 44 бойни кули. Най-интересни от тях са
югоизточната ъглова кула с ветрилообразна форма и североизточната ъглова кула,
която е осмоъгълна на кръгла основа. Влизането в античния град е ставало през
четири големи порти - по една порта на всяка страна на крепостната стена. Северната
и източната са разрушени почти до основи. През първата половина на V век от
северната страна защитата на града е била подсилена с втора крепостна стена протейхизма.
Императорска резиденция
Намира се в парк „Момина сълза”. От нея са разкрити 5 големи помещения с
масивна сводова конструкция. Единствената римска сграда в Хисаря със запазени
зидове до втори етаж. Датира се от началото на IV в.
Римска жилищна сграда
Разположена е в близост до южната крепостна порта. Тя е типичен
представител на римската гражданска архитектура от типа на италийските градски
къщи. Построена е през втората половина на IV в. През средата на V в. е разрушена
от хуните, след което отново е била изградена и разширена на север. Обхваща площ
от 2637 кв.м.
Римски казарми
Разположени са от двете страни на южната крепостна порта по цялата дължина
на южната крепостна стена и част от източната крепостна стена. Построени са през
втората половина на IV век. В казармите е била настанена на постоянен гарнизон
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войска от около 600 души. Експонирани са казармените постройки западно от южната
крепостна порта.
През 1976 г. с Решение на Министерски съвет на обекта „Античен град в курорта
Хисаря” е предоставен статут на археологически резерват и са определени
териториален обхват и граници на охранителна зона.
На територията на резервата са реставрирани и консервирани 7 единични
недвижими културни ценности. Те са експонирани „in situ” в паркова среда, което е
най-подходящо за тяхното възприемане и социализация.
Римска гробница
Римската гробница се намира на 300 м. югозападно от археологическия
резерват. До нея се достига по пешеходна алея на юг от минералния извор „Момина
сълза”. До гробницата може да се достигне и с превозно средство по обходен път при
влизането в град Хисаря от посока гр. Пловдив. Гробницата се състои от стълбищен
коридор и гробна камера. Камерата е изписана със стенописи, а подът и е оформен с
разноцветна мозайка. Гробницата се датира от ІV в. и днес може да се види в
автентичния и вид. Това е единствената римска гробница, открита досега в България
с подова мозайка.
Раннохристиянски базилики
В Хисаря са разкрити и проучени 9 раннохристиянски базилики. От тях само 3
са експонирани и достъпни за посещение. Базиликите в Хисаря отразяват цялостното
развитие на раннохристиянската базиликална архитектура през периода IV – VI в.
Базилика №1 се намира западно от южната крепостна порта. Тя е единствената
известна досега в България двукорабна базилика. Абсидата й е тристранна. Датира
се от средата на V в.
Базилика №3 се намира на 120 м южно от главната крепостна порта „Камилите”.
Тя е трикорабна, с тристранна абсида отвън и полукръгла отвътре. Базиликата е
построена през втората половина на IV в. В средата на V в. е разрушена от хуните и
през VI в. тя е построена отново. В базиликата е открит надпис на старогръцки език,
който показва, че през VI в. тя е била посветена на Св. Стефан. В нея са погребани
Теодор и синът му – протектор Йоан. Надписът се намира в Археологическия музей в
град Хисаря.
Базилика №8 е разположена срещу сградата на Народно читалище „Иван
Вазов”. Базиликата е трикорабна, с полукръгла абсида, притвор и баптистерий
(кръщелна). Датира се от V в.
Средновековни
Средновековна крепост
Средновековна крепост „Калето” се намира на едноименната височина, на 4.44
км. северно по права линия от центъра на село Красново. Южните и източните
склонове на височината са много стръмни и непристъпни. От север крепостта е найуязвима. Възможно е в тая посока крепостната стена да е двойна. От същата страна
е и входът на крепостта, широк 2.05 м. Фланкиран е от два контрафорса от външната
страна. Крепостта има около 4 дка площ. Крепостната стена е широка между 2.2 и 1.8
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м. и е изградена от плочести камъни, споени с бял хоросан. При разрушаването на
крепостта, същата е била опожарена. В северозападния ъгъл се забелязват останките
от вътрешна кула. В източния край на северната стена има перпендикулярен на нея
зид, построен в посока север-юг. В него е бил изграден още един вход, широк 1.8 м.
Стара църква
Средновековен укрепен манастир „Кръстецки”/”Св. Богородица” се намира в
местността Манастира, на 3.7 км. северно по права линия от центъра на село
Красново. Изграден е на билото на продълговато възвишение на левия бряг на
микроязовир, на буен ляв приток на река Красновска. Укрепеното пространство е
приблизително 100х60 м. и е ориентирано в посока север- юг. В момента от стените
не е останало нищо, но може да се проследи къде са били. В средата иманяри са
разкопали постройка, най- вероятно църква. Манастирът е превзет, разграбен и
разрушен в края на XIV век, когато османските нашественици превзели крепостта
„Калето“ над него. В житието за Св. Иван Рилски се споменава, че мощите му са
пренощували в Кръстецкият манастир.

Средновековна крепост
Тракийска и средновековна крепост „Калето” се намира на 4.88 км. северно по
права линия от центъра на село Кръстевич. Разположена е на плато с отвесни скали
издадено от южния склон на Средна гора, над водопадите „Кръстевич“ на река
Красновска в местността Канарата. Крепостта е естествено защитена от югозапад,
югоизток и североизток със стръмни високи до 20 м. отвесни скали и е била достъпна
само от северозапад. Поради това от тази страна е била преградена с двойна
крепостна стена. Първата стена e почти права с лека чупка и се проследява под насип
висок 3 м. Втората стена има дъговидна форма и е издигната на разстояние 10-20 м.
от първата. Тя има запазен участък с ширина 2 м и височина 2.5 м. Градежът на
крепостта е от ломени камъни със спойка от бял хоросан. Във вътрешността,
иманярска яма разкрива основите на сгради. Из целия терен на обекта се намират
голямо количество строителна и битова керамика. Вероятно крепостта е изградена от
траките и през Средновековието пак е била използвана, като стените са били
поправени.
Средновековна крепост
Тракийска, късноантична и средновековна крепост “Калето” се намира на
едноименния връх, на 4.71 км. северозападно по права линия от центъра на село
Старосел. Изградена е на възвишение със стръмни склонове от изток, запад и юг и
малко по-полегат от север. Най-лесният достъп до върха на възвишението е през
тясна седловина от североизток, която го отделя от основната част на хребета Оряа.
Крепостта има овална форма, ориентирана север-юг с максимални размери 140х60
м. Стените на укреплението се проследяват под насип висок 2-3 м. На северната
стена се забелязват останки от кула. На южната страна е бил главният вход, който е
бил фланкиран от две кули. Една от кулите е с размери 10х15 м. и вероятно е играла
ролята на донжон през Средновековието. Цялата вътрешна площ на укреплението е
застроена и се намира голямо количество строителна и битова керамика. Иманярите
също усилено посещават обекта. Според археолозите обектът е възникнал през
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втората половина на I хил.пр.н.е. и вероятно е просъществувал с известни
прекъсвания до Средновековието. Само на 1.4 км. в южна посока се намира тракийски
култов център „Старосел“.

Недвижимите
културни
ценности
от
тракийския,
римския
и
ранновизантийския периоди са най-стойностните и най-многочислените в Община
Хисаря.
Обектите от тракийския период са с изключително висока стойност, но
най-честите затруднения за опазването им са различната собственост и
отдалечеността от населени места /в с. Старосел е реставрирана и експонирана
единствено Четиньова могила – тракийският култов храм с мавзолей, но дори и
там има проблеми с рушенето и със собствеността. Могила „Хоризонт” до нея е
застрашена от самосрутване. „Тракийската обсерватория” край с. Старо
Железаре е оставена на произвола на съдбатаи се руши. Тракийската крепост на
връх Кози Грамади край с. Старосел е обраснала с растителност/. Има още много
непроучени и неекспонирани обекти от тракийския период в гр.Хисаря, с.
Старосел, с. Черничево, с. Красново, с. Паничери и др., за които трябва да се
осигури такава възможност в бъдеще като се обединят усилията на държавата,
общината и всички заинтересовани институции.
Обектите от Римския и ранновизантийския период са реставрирани и
експонирани в по-голямата си част и са концентрирани предимно в гр. Хисаря /
експонирани са крепостните стени и кули с височина 11-13м, амфитеатърът,
казармените помещения, термите, които и в момента се реставрират и
консервират, римските обществени сгради, римската гробница, три базилики
/№1,3,8/ и др./. Характерно за тях е , че са експонирани преобладаващо на открито,
в паркова среда, което е най-подходящо за тяхното възприемане. Застрояването
около тях е с ниска плътност и ниска етажност, което следва да се запази и в
бъдеще.
За археологическите обекти има временни режими за опазване съгласно чл.
35 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони. Някои от археологическите ценности са
застрашени от физическа разруха, причинена от природни и антропогенни
фактори. Не се извършват консервационно-реставрационни дейности.
Археологическите ценности на територията на община Хисаря в голяма степен
са непроучени.
Недвижимото културно наследство е с недостатъчно използван потенциал,
но с добри перспективи за включването му в културни маршрути и развитие на
културен туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагането на
ефективни мерки за опазването, поддържането и експлоатирането на
културните ценности.
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Антични пътища – хипотеза, източник: проучване на „НЦТР” ЕАД
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4.4. Нормативи за устройство на защитените територии за недвижимо
културно наследство по реда на ЗКН
• Допустима намеса за опазване на всеки обект НКЦ и в защитените територии
на недвижимото културното наследство се определят с конкретни устройствени,
обемно-пространствени и силуетни, архитектурни, конструктивни и ландшафтни
проектни решения по чл.80, ал.3 и чл.83 от ЗКН, изготвени при условията на
действащата нормативна уредба за опазване на КИН и съгласувани по реда на чл. 84,
ал. 1 и 2 от ЗКН.
• Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни
ценности, съгласно чл.71 от ЗКН, са длъжни да полагат необходимите грижи за
тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на
разпоредбите на същия закон и актовете по прилагането му.
• При настъпили увреждания по недвижими културни ценности или за
действия спрямо тях в нарушение на ЗКН собствениците, концесионерите и
ползвателите са длъжни да уведомят незабавно регионалните инспекторати по
опазване на културното наследство, общинските органи и НИНКН.
• При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност
от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на
имота, съгласно чл.72 от ЗКН, е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на
регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство
по местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни
действия по обезопасяването й.
• Техническата инфраструктура на територията на зоните да се провежда с
подземни инсталации и съоръжения с проекти за специфично улично и фасадно
осветление и възможност за експониране и социализиране на обществените обекти в
градската среда, изработени и съгласувани при условията и по реда на ЗКН.
• Всички дейности и фази на проучване и проектиране за обектите КИН, в
техните охранителни зони и в защитените територии на недвижимото културното
наследство подлежат на съгласуване при условията и по реда на ЗКН.
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5. Демографска характеристика – количествени и качествени аспекти
Тя е изследвана по години на преброяване и текуща статистика за последните
две години, като визира един период от 82 години, достатъчен за анализ на
ситуацията. Основният демографски показател, използван за оценка на степента на
населеност на територията е „брой на населението“. Този показател е с динамичен
характер и се определя основно от параметрите на естественото и механичното
движение на населението в рамките на определен период.
№1.

Данните за движението на населението на общината са илюстрирани в таблица

Таблица №1: Движение на населението в община Хисаря
Постоянно население към
Текущо
Области, общини, Налично население към
населени места 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2015 2016
452099 520567 571012 656985 727010 761626 739694 715816 683027 673283 673283
6
Област Пловдив
Община Хисаря
24585 26771 27341 24262 21819 19339 17960 15666 12600 11566 10657
с. Беловица
1373 1534 1471 1276
939
678
567
511
340
306
254
с. Красново
1977 2157 2162 1954 1626 1342 1249 1042
756
686
611
с. Кръстевич
1576 1688 1356 1084
773
622
550
415
418
393
305
с. Мало Крушево
450
574
622
565
425
327
273
225
163
147
106
с. Михилци
1447 1342 1088
732
503
318
264
276
218
197
125
с. Мътеница
742
890
754
549
530
302
332
196
97
76
64
с. Ново Железаре
1100 1254 1163
990
780
556
462
409
287
286
207
с. Паничери
2878 3023 2784 2450 2206 1725 1525 1257 1002
883
725
с. Старо Железаре 2420 2482 2372 2002 1577 1139
994
818
577
491
379
с. Старосел
3705 3886 3959 3698 2959 2292 2031 1659 1210 1004
884
гр. Хисаря
5838 6707 8409 7939 8718 9404 9149 8347 7128 6689 6710
с. Черничево
1079 1234 1201 1023
783
634
564
511
404
408
287
Източник: НСИ

Движение на населението в община Хисаря
30000
25000
20000
15000

24585

26771 27341
24262

21819

19339

17960

15666
12600

10000

11566 10657

5000
0
1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2015 2016

Тенденцията, във всички населени места от общината, е броят на населението
да намалява. Процесът на обезлюдяване, характерен за цялата страна, засяга и
община Хисаря(-44,9). Населението на общинския център – гр. Хисаря (-22,8)
намалява с по-малки темпове, което се обяснява с неговите административни
6

Няма публикувани официални данни, поради което са взети официалните данни за 2015 г.
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функции и икономическа база.Другото обяснение е все по засилващия се процес на
миграция на населението от селата към градовете, както и от по-малките градове към
по-големите такива.
Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на
населението на община Хисаря за периода 1985-2016 г. по населени места дават
данните от таблица №2.
Таблица №2: Динамика в броя на населението

Община, Населено място
Община Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
гр. Хисаря
с. Черничево

Ръст 2016/1985
-44,9
-62,5
-54,5
-51
-67,6
-60,7
-78,8
-62,8
-58
-66,7
-61,4
-28,6
-54,7

Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично
движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за
демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото
възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От
равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови
контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на образователната
инфраструктура – детски заведения, училища и др.
Естественият прираст на населението е резултативна величина от
раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един
от индикаторите за демографската характеристика на населените места и
териториалните единици.
Броят на родените през наблюдаваните години (2011 г. - 2015 г.) се движи от
между 53и 74, като от най-ниска е раждаемостта през 2014 г – 53, а най-висока през
2015 г. - 74.
Таблица№3: Демографски показатели, характеризиращи динамиката на населението в
община Хисаря
Показатели

Сключени бракове
Бракоразводи
Живородени
мъже
жени
Умрели
мъже
жени
Естествен прираст
мъже
жени

Мерна
единица
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

2011

2012

2013

2014

2015

24
13
72
43
29
311
154
157
-239
-111
-128

35
11
67
36
31
288
138
150
-221
-102
-119

29
7
72
26
46
281
144
137
-209
-118
-91

29
14
53
28
25
273
146
127
-220
-118
-102

32
8
74
42
32
284
157
127
-210
-115
-95
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Източник:НСИ

По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в
община Хисаря е високата смъртност, което е и основната причина за високия
отрицателен естествен прираст на населението. През анализираният период 20112015 г. смъртността надвишава раждаемостта средно 4,3 пъти.
Ниската раждаемост и високата смъртност на населението на община Хисаря
са причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните показват,
че само по пътя на естественото движение на населението броят на населението в
общината намалява и то драстично.
Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и
механичният прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица.
След интензивната миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него,
през последните няколко години тези процеси не са с висока интензивност.
Данните за механичното движение на населението за 2011-2015 г. показват, че
заселените на територията на община Хисаря в началото на разглеждания период
през 2012 спрямо 2011 г. се наблюдава намаляване на заселниците (от 195 на 136),
но след 2012 заселниците започват да се увеличават, изключение прави 2014 г., в
която отново има леко намаляване (2 души). Като за анализираният период, найголям е броят на заселените през 2015 г. – 263 души.
При другият важен показател за механичното движение на населението –
изселени жители се наблюдава приблизително запазване на тендецията с еднакъв
брой за изселените жители вариращо между 162 и 182 души.
От анализа се вижда, че заселените лица на територията на общината през
2011 г. надвишаватизселените с 33 души. През 2012 г. се наблюдава отрицателен
механичен прираст (-51) заселените лица са по-малко от изселените. През 2013 г.
заселените и изселените лица на територията на общината са почти равни –
механичният прираст е положителен (1). През 2014 г. механичният прираст отново е
отрицателен (-14), а за 2015 г. той отново е положителен (81).
Таблица №4: Механично движение на населението на община Хисаря
Показатели
Заселени – общо
Мъже
Жени
Изселени – общо
Мъже
Жени
Механичен прираст – общо
Мъже
Жени
Източник: НСИ

Мерна единица
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

2011
195
88
107
162
66
96
33
22
11

2012
136
58
78
187
85
102
-51
-27
-24

2013
177
90
87
176
81
95
1
9
-8

2014
175
83
92
189
91
98
-14
-8
-6

2015
263
130
133
182
81
101
81
49
32

Показателите за естествено и механично движение на населението на община
Хисаря и тенденциите в тяхното проявление са отчетени при демографската
прогноза.
• Структури на населението
Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и
етническа) са представени чрез данни от резултатите от преброяването през 2011 г.
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Половата структура на населението на община Хисаря е с пропорции,
които са характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 52,3% от
населението.
Таблица №5: Полова структура на населението на община Хисаря
Показатели
Население - общо
мъже
жени
Източник:НСИ

2011
12600
6025
6575

2015
11566
5517
6049

По отношение на възрастова структура - данните от преброяването през
2011 г., както и данните за 2015 г. сочат, че община Хисаря е с проблемна възрастова
структура на населението.Населението в подтрудоспособна възраст е 9,36%, което е
недостатъчно за нормалното възпроизводство на населението.Стандартните
възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна
възраст) имат отношение към броя на активното население, в т.ч. към броя на
заетите лица и др., т.е. към трудовия потенциал на общината. Специфичните
възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на
потребностите от инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското
здравеопазване и др.
Таблица №6: Възрастова структура на населението на община Хисаря
Показатели
Население - общо
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Източник: НСИ

2011
12409
1207
7418
3975

2011

2015
11566
1082
6659
3825

2015

7418

8000

6659

7000
6000
5000

3975 3825

4000
3000
2000
1000

1207 1082

0
Под трудоспособна
възраст

В трудоспособна
възраст

Над трудоспособна
възраст

Намаляването на населението в младите възрастови групи, фертилният
контингент и увеличаването на относителния дял на населението във високите
възрасти задълбочава процесите на демографско остаряване на населението, което
от своя страна свива възможностите за неговото възпроизводство. Това изостря и
проблемите за осигуряване на необходимите контингенти от деца в предучилищна и
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в училищна възраст, което е проблем и за нормалното функциониране на детските
заведения и на общообразователните училища, в условията на делегирани бюджети.
Стандартните възрастови групи имат отношение, както към фактическото
състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на броя на
заетите лица и др., т.е. на трудовия потенциал на общината. Същите разчети се
залагат и в последващите устройствени решения в ОУПО, касаещи функционална
система „Труд”. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан
основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието.
Образователната структура на населението в общината е представена в
таблица №7.
Таблица №7: Население на 7 и повече години по степен на завършено образование към
31.12.2011 г.
Общини
Населени места

Община Хисаря
гр. Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
с. Черничево
Източник: НСИ

Общо

12059
6759
336
727
387
157
210
97
283
974
562
1177
390

Никога Дете
Степен на завършено образование
не
висше средно основно начално незавърш.
посещаначално
вали
1398
4775
4209
1166
424
64
23
1140
3224
1698
434
228
21
14
14
82
191
39
9
..
43
193
322
120
37
11
..
18
116
168
50
25
..
..
4
29
87
31
6
14
80
84
16
13
3
..
25
49
15
..
7
75
142
48
8
3
52
333
453
93
35
5
3
40
153
258
86
15
..
..
47
350
575
171
32
..
..
..
115
182
63
16
..

От данните в таблицата е видно, че в община Хисаря преобладава населението
със средно образование 4775 души (39,6%), следвано от това със основно
образование 4209души (35%). Хората завършили висше образование на територията
на общината са едва 1398 (11,6%). Населението незавършило начално образование
и никога не посещавали училище се равнява на 4,05%.
Етническата структурана населението в община Хисаря, на база 81% от
доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е
българската. Като българи се самоопределят 80% от населението на общината. Като
турци се самоопределят 0,3% от отговорилите.
Таблица №8: Население по етническа принадлежност към 31.12.2011 г.
Община
Населено място
Община Хисаря
гр. Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци

Брой лица, отговорили на
Не се
Етническа група
добр. въпрос за етническа
самоопреБългарска Турска Ромска Друга
принадлежност общо
делям
11863
11268
83
471
13
28
6807
6586
22
170
8
21
318
301
5
12
694
652
40
..
..
417
348
4
63
..
..
53
53
218
200
17
..
..
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с. Мътеница
93
92
..
..
с. Ново Железаре
284
272
11
..
с. Паничери
968
917
4
46
..
с. Старо Железаре
508
426
..
78
..
с. Старосел
1145
1125
5
13
..
с. Черничево
358
296
..
60
Източник: НСИ, Преброяване на населението 2011 г.
Забележка: .. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката

..
..
..
3
..
..

Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно в
територията на общината. От цялото население на общината към 2016 г., в общинския
център е съсредоточено 63% от него. Намаляващият брой на населението на
общината, при непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху
гъстотата на населението. Този показател е един обективен критерий за степента на
населеността на територията. При средна гъстота на населението през 2011 г.
23 д./км2, през 2016 г. този показател е 19,4 д./км2. Обективно, община Хисаря се
очертава като една от общините с много ниска гъстота на населението (за България
тя е 65,3 д./км2), което се отразява негативно и върху възможностите за ефективно
използване на разполагаемите поземлени ресурси, за нормалното функциониране на
обектите за първично обслужване на населението и др.
Таблица №9: Групи населени места в община Хисаря според броя на населението
към 2016 г.
Групи населени места

От 0 до 100
От 101 до 200 д.
От 201 до 500 д.
От 501 до 1000 д.
Над 1001 д.
Общо
Източник:НСИ

брой
1
2
5
3
1
12

2015 г.

[%]
8,3
16,7
41,2
25
8,3
100,0

• Икономическа характеристика на населението
Икономически активното население по същество определя параметрите на
работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата
група от 15 до 64 годишна възраст. По данни на НСИ броят на лицата в тази
възрастова група към 31.12.2016 г. е 4 243 души или 39,81% от общото население на
общината. Прегледът на данните за общината дава една картина, която е повлияна
от общия брой население и възрастовата му структура.
Икономически активното население включва заетите и безработните лица,
както учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по
майчинство). В категорията на икономически активното население от значение е
броят на заетите лица. Структурата на икономически активното население се
определя от броя (съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
Секторната заетост (2015 г.)показва една картина, която в последните години е
характерна за почти всички общини в България – водещ е третичният сектор (услуги),
който обхваща 61% от заетите лица в общината.
В структурата на икономически активното население, като отделна категория
са отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на
безработните е динамична във времето (виж таблица №10).
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Таблица №10: Безработни лица в община Хисаря7
Показатели

2012
678
15,98

2013
607
14,31

2014
585
13,79

2015
481
11,34

Общ брой
Коефициент на безработица %
Разпределение по пол
- жени
308
295
282
229
- мъже
370
312
303
252
Разпределение по възраст:
до 19 г.
7
8
1
1
от 20 до 24 г.
63
42
24
14
от 25 до 29 г.
72
56
59
50
от 30 до 34 г.
71
73
74
47
от 35 до 39 г.
62
58
71
54
от 40 до 44 г.
58
46
47
52
от 45 до 49 г.
80
71
67
56
от 50 до 54 г.
105
102
93
79
над 55 г.
160
151
149
128
Разпределение по квалификация:
- работническа квалификация
185
178
141
140
- специалисти
72
59
85
70
- без специалност и професия
421
370
359
271
Разпределение по образование:
- с висше образование
46
41
33
40
- със средно специално
67
65
43
47
в т.ч. със средно професионално образование
26
18
39
30
- cосновно
354
305
316
224
- cпо-ниско образование
Продължително безработни лица:
278
242
279
217
От 12 до 24 месеца
138
93
126
85
Над 24 месеца
140
149
153
132
Източник: „Дирекция бюро по труда „Марица“ – гр. Пловдив
Забележка: Не са разделени показателите – основно и по-ниско образование.

2016
364
8,58
161
203
0
12
40
30
37
34
46
61
104
103
54
207
35
41
19
166
92
42
50

Равнището на безработица в общината за 2016 г. (8,58%)е с по-високи
стойности от средното за страната(8%) и от това заобласт Пловдив (5,8%). От данните
в таблица № и таблица № е видно, че безработицата в общината за анализирания
период 2012-2016 г. плавно намалява (2012 г.–15,98%; 2013 г.–14,31%; 2014 г.–
13,79%; 2015 г.–11,34; 2016 г.–8,58%).
Разгледани по пол безработните лица за 2016 г. са в съотношение 44,23% жени
към 55,77% мъже от общия брой безработни лица.
Анализът на безработицата по квалификация показва, че 28,3% от
безработните лица са с работническа квалификация, 14,8% са специалисти и 56,9%
са лица без специалност и професия.
Безработицата погледната през призмата на възрастовата структура показва,
че най-голям дял безработни лица са тези на възраст над 55 години – 104лица или
28,6% от безработните, следвани от безработните на възраст от 50 до 54 г. – 61лица

7

Всички данни са към 31.12 на съответната година
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или 16,8%, а най-малък дял от безработните заемат лицата до 24 години – едва
3,3%(12 лица).
Безработицата, анализирана по образование на лицата показва, че лицата с
основно образование са 45,6%са с най-голям относителен дял. Лицата със средно
образование (в т.ч. със средно специално образование) са 16,5%, а най-малко са
лицата с висше образование – 9,6%.
По продължителност на безработицата данните сочат, че 13,7% от
безработните на територията на община Хисаря са трайно отпаднали от трудовия
пазар, а 11,5% са трайно безработни лица с продължителност от 12 до 24 м.
От данните в таблица №11се вижда, че безработните борещи се за едно
работно място в общината са 27 души.
Таблица №11: Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към
31.12.2016 г.

Свободни
Регистр. Регистр. работни места Брой
Иконом. Регистр. Постъпили безр.
безр. с заявени в края безр.
Община активни безра- на работа до 29 г. рег.>1
през
на
за
лица
ботни
през мес.
вкл.
год.
мес. месеца едно
/ брой / / брой /
/ брой /
/ брой / / брой / / брой / / брой / СРМ
Хисаря
4 243
364
12
52
92
12
2
27
Източник: НСИ

Равнище
на
безработица
/ % /
8,6

Безработица през последните години е сериозен социален проблем, за който
трябва да се търси решение на място, защото той поражда миграция.
Анализът на демографските характеристики на община Хисаря показва, че за
периода, за който се разработва ОУПО, най-сериозните проблеми ще бъдат свързани
с намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на голяма
част от селата, което ще окаже влияние върху цялостното развитие на общината.
Прогноза
В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ТСУ (Наредба №8
за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, обн. ДВ бр.57/2001 г.,
посл. изм. ДВ бр. 22/2014 г.), се предлагатривариантна времева прогноза (за периода
2020-2035 г.).
Освен по показателя “общ брой на населението”, авторският колектив е
съставил и прогноза за общите, за специфичните възрастови и други структури,
имащи отношение към развитието на отделни функционални системи на Общия
устройствен план на общината.
При разработването на отделните варианти на демографската прогноза се
отчитат както досегашните тенденции в демографското ретроспективно развитие,
така и очакваното въздействие на различни по своя характер фактори. В този смисъл
са и различията в числовите величини на отделните варианти на демографската
прогноза за община Хисаря. Разработените варианти на демографската прогноза са:
 песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с
относително неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на
общината и продължаващо влошаване на демографските процеси;
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 тенденциален(реалистичен), при който е заложено запазване на
тенденциите
от
досегашното
демографско,
социално-икономическо
и
инфраструктурно развитие на община Хисаря;
 оптимистичен, при който се предполага, че демографското развитие ще
протича при благоприятни социално-икономически промени в селищата на общината.
При прогнозите за демографското развитие на община Хисаря се използват
класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им се залагат
повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на
раждаемост, смъртност, плодовитост, емиграция, имиграция и пр. Тези чисто
демографски методи на прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и
фактори с подчертан социално-икономически характер.
Важна особеност на демографската прогноза за община Хисаря (и по трите
варианта) е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за
числовите величини на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени
в детеродна възраст), брачността, броя на живородени момичета и др. Причината за
това е, че в прогнозния период (до 2020 - 2035 г.) няма обективни основания да се
счита, че в контингента жени във фертилна възраст ще настъпят съществени
промени.
Друга важна особеност на демографската прогноза за община Хисаря за срока
на действие на ОУПО е, че и по трите варианта, като важни ориентири, се отчитат
тенденциите, заложени в демографската прогноза на страната и на областта,
разработена от НСИ. Тези тенденции са негативни и показват, че броят на
населението дори и при оптимистичните варианти ще намалява.
Прилаганият метод за разработване на демографската прогноза на община
Хисаря и особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за
очакваното бъдещо развитие на естествения и на механичния прираст на
населението. Те са с хипотезен характер и отчитат сегашната динамика на
отрицателен, макар и не така значим, естествен и механичен прираст и очакваните
тенденции в раждаемостта, смъртността, а така също и предвижданията за
фертилността на жените, заселванията и изселванията. Тези демографски процеси
се отчитат и при песимистичния вариант на прогнозата.
• Параметри на демографската прогноза за броя на населението по
възприетите варианти
По отделните варианти на демографската прогнозата, като основни изходни
параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се
възприемат следните стойности на:
 Репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството:
• Песимистичен вариант – 1,1 - 1,3;
• Реалистичен вариант - 1,2 - 1,4;
• Оптимистичен вариант –1,5.
 Обща раждаемост:
• Песимистичен вариант – 5,0‰;
• Реалистичен вариант – 5,8 - 6,3‰;
• Оптимистичен вариант – 6,5‰;
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 Задържане на общата смъртност на населението – и в трите варианта в
диапазона - 13,2 – 13,3‰
 Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на живота –
около 75 -78 години.
По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение
на съхранения си природен потенциал, благоприятната екологична обстановка в
общината, на развитието на туризма, запазване на икономическия статус и
трансгранично сътрудничество и връзки, общината ще бъде привлекателно място за
живеене. Това ще води до ограничаване на изселванията и до нарастване на
заселванията.
Таблица №12: Прогноза за броя на населението на община Хисаря за периода 20152035 г. (по варианти)
Прогнозен хоризонт
по години
2016 г. – състояние
2020 г. – прогноза
2025 г. – прогноза
2030 г. – прогноза
2035 г. – прогноза

I вариант
(при хипотеза за
относителнозабавяне)
Песимистичен
10657
9 550
8 400
7 800
7 000

Варианти на прогнозата
(брой)
II вариант
III вариант
(при хипотеза за
(при хипотеза за
конвергентност)
относително ускоряване)
Реалистичен
Оптимистичен
10 657
10 657
10 100
10 200
9 500
9 700
8 800
9 000
8 000
8 500

Независимо от намаляване на населението на общината, предложението на
авторският колектив е инженерните мрежи да се разработват на база прогнозно
население 9 000 (за изчесляване потребностите на инженерните мрежи) и отделно
ежедневно пребиваващи с цел рекреация и лечение и други 3 500 души.
Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в
класическия разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“,
„в трудоспособна“ и „над трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка, при
прогнозиране на възрастовата структура на населението се прилага метода на т.нар.
„повъзрастово“ придвижване. Прогнозата за основните възрастови групи е от
значение за прогнозиране на активното население, в т.ч. и на работната сила.
Тъй като прогнозите за броя на населението по отделните варианти се
различават, за целите на ОУПО се предлага прогноза за възрастовата структура на
населението само по оптимистичния вариант. Тя е съставена въз основа на
сегашните групи за България (по Евростат).
Основни възрастова групи
под трудоспособна
трудоспособна
над трудоспособна

2011
1207
6343
5050

Години
2015
1159
6104
4303

2035
900
5240
2360

Сборът на прогнозирано населението на общината и ежедневно
пребиваващите на територията трябва да послужи за база при оразмеряването на
функционалните и интегриращи системи в общината.
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6. Обитаване и жилищен фонд
Съществен дял в решаването на проблема на териториалното развитие на
общината се пада на системата “Обитаване”, която под влияние на демографските
нужди от една страна и на физическото износване на съществуващия сграден фонд от друга, изисква проучване не само в качествено, но и в количествено отношение.
При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се
поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на
съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за
жилищни нужди.
Анализът на жилищната система на община Хисаря има за цел да разкрие
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на
реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО.
Състоянието на жилищния фонд на община Хисаря е анализирано на база на
статистически данни към 31.12.2015 г.
На територията на община Хисаря има изградени 7 628 жилищни сгради с 9 636
жилища, чийто характеристики са показани в таблица №13.
Таблица №13: Полезна площ на жилищата към 31.12.2015 г. в кв.м.
Полезна площ

Области, общини,
населени места
Община Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
гр.Хисаря
с. Черничево
Източник: НСИ

Общо

Жилищ- Спомана
гателна

649737 523936
19665 13593
38372 31121
25057 20531
8773
7479
33143 27590
10982
8482
13533 11966
41727 33626
30516 22280
55279 43407
353672 288185
19018 15676

88883
2920
4920
3149
1166
4489
1992
1267
6080
6544
9357
44421
2578

Площ
на
кухни
36918
3152
2331
1377
128
1064
508
300
2021
1692
2515
21066
764

Спомага
Полезна Жилищна
Средна
телна
площ на площ на
полезна
площ на
човек от човек от
площ на
човек от
население населени
едно
населен
то
ето
жилище
ието
56,18
45,30
7,68
67,43
64,26
44,42
9,54
61,84
55,94
45,37
7,17
61,79
63,76
52,24
8,01
62,02
59,68
50,88
7,93
62,22
168,24
140,05
22,79
36,58
144,5
111,60
26,21
57,8
47,32
41,84
4,43
60,15
47,26
38,08
6,89
63,13
62,15
45,38
13,33
57,47
55,06
43,23
9,32
58,68
52,87
43,08
6,64
80,84
46,61
38,42
6,32
59,06

Жилищните сгради по материал на външните стени на сградата са представени
в таблица №14.
Преобладаващите жилищни сградина територията на община Хисаря са
категоризирани като други – 4 505 (59,1%), следват ги тухлените с бетонна плоча- 1
826 жилищни сгради (23,9% от жилищните сгради). Тухлените жилищни сгради с
гредоред са 1 088 (14,3%), стоманобетонните жилищни сгради са 169 (2,2%), а
панелните жилищни сгради са 40 или 0,5%. /виж таблица №14/.
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Таблица №14: Брой жилищни сгради към 31.12.2015 г. по материал на външните стени
на сградата
Области, общини,
населени места
Община Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
гр.Хисаря
с. Черничево
Източник: НСИ

Жилищни
сгради
общо
7628
301
582
398
141
905
190
225
661
528
942
2436
319

Панели
40
5
12
1
0
1
0
0
2
1
2
15
1

По конструкция
СтоманоТухлени с
Тухлени с
бетон
бетонна плоча гредоред
169
1826
1088
1
159
25
14
58
115
3
39
77
4
22
11
5
44
275
3
26
7
4
32
15
3
42
35
6
59
31
3
83
93
116
1212
394
7
50
10

Други
4505
111
383
278
104
580
154
174
579
431
761
699
251

По период на построяване жилищните сгради са показани в таблица №15.
От данните е видно, че най-голямо строителство в общинаХисаря има през
периода 1946-1960 г. – 2487 жилищни сгради. През 1961-1970 г. са построени1526
жилищни сгради.Голямо строителство се наблюдава и през периодите 1971-1980 г. и
1919-1945г.съответно– 1350 и 1211жилищни сгради.В периода след 2001 година
строителството е намаляло над 25 пъти в сравнение с периода на най-голямо
строителство в общината (1946-1960)– построени са 98 жилищни сгради.След 2011
година са построени едва 59 жилищни сгради.
Таблица №15: Брой жилищни сгради по период на построяване към 31.12.2015 г.

Периоди на построяване
Области, общини, Жилищни
до
1919
1946
1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 - от нач.
населени места сгради общо
1918 г. 1945 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. на 2011г.
Община Хисаря
7628
59 1211 2487 1526 1350
672
166
98
59
с. Беловица
301
1
13
59
61
140
24
2
1
0
с. Красново
582
0
93
255
124
55
31
13
6
5
с. Кръстевич
398
1
95
155
71
45
18
11
1
1
с. Мало Крушево
141
0
16
61
43
11
7
1
2
0
с. Михилци
905
12
111
66
40
591
77
4
4
0
с. Мътеница
190
16
91
38
11
8
20
1
3
2
с. Ново Железаре
225
1
15
117
59
10
18
2
2
1
с. Паничери
661
0
101
340
146
32
29
8
2
3
с. Старо Железаре
528
7
94
298
93
15
7
10
0
4
с. Старосел
942
4
190
476
207
29
14
15
3
4
гр.Хисаря
2436
14
302
488
633
393
414
89
69
34
с. Черничево
319
3
90
134
38
21
13
10
5
5
Източник: НСИ
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По показател брой на стаите, от данните в таблица №16 е видно, че на
територията на община Хисаря най-много са тристайните жилища - 3058 жилища или
31,7% от всички жилища, следвани отдвустайните- 2793 жилища (29%).
Четиристайните жилища са 2103 или 21,8%. Най-малко са едностайните жилища –
521 или едва 5,4%.
Средният брой лица на едно жилище за община Хисаря е 1,2, което говори за
обезлюдяването на населените места в общината.
Таблица №16: Брой жилища по брой на стаите към 31.12.2015 г.

Жилища Среден
на 1000
брой
дву- три- четири- пет- шест и човека от лица на
стайни стайни стайни стайни повече населе- едно
нието жилище
2793 3058
2103
568
593
833,13
1,20
99
113
56
20
11 1039,22
0,96
224
239
103
20
24
905,25
1,10
215
125
42
7
3 1027,99
0,97
42
28
41
4
26
959,18
1,04
433
183
45
12
5 4598,98
0,22
52
102
25
6
2
2500
0,4
58
63
63
14
24
786,71
1,27
135
229
216
49
29
748,58
1,34
111
163
178
37
35 1081,45
0,92
267
391
193
53
31
938,25
1,07
1044 1300
1079
338
389
654,06
1,53
113
122
62
8
14
789,22
1,27
Жилища по броя на стаите

Области, общини,
населени места
Община Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
гр.Хисаря
с. Черничево
Източник: НСИ

Жилища
общо
9636
318
621
404
141
906
190
225
661
531
942
4375
322

едностайни
521
19
11
12
0
228
3
3
3
7
7
225
3

Според етажността на сградата, в която
разпределението им е представено в таблица №17.

се

намират

жилищата,
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Таблица №17: Брой жилища по етажност на сградите към 31.12.2015 г.
Области, общини,
населени места
Община Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
гр.Хисаря
с. Черничево
Източник: НСИ

ЕТАЖНОСТ НА СГРАДИТЕ
Жилидесет
ща едно- дву- три- четири пет- шест- седем- осем- девет- и
общо етажниетажни етаж- етаж- етаж- етаж- етаж- етаж- етаж- повени
ни
ни
ни
ни
ни
ни
че
9636 4496 3486 524
404
412
237
50
0
27
0
318
165
153
0
0
0
0
0
0
0
0
621
404
217
0
0
0
0
0
0
0
0
404
345
58
1
0
0
0
0
0
0
0
141
66
75
0
0
0
0
0
0
0
0
906
785
118
3
0
0
0
0
0
0
0
190
77
112
1
0
0
0
0
0
0
0
225
107
118
0
0
0
0
0
0
0
0
661
298
362
1
0
0
0
0
0
0
0
531
285
246
0
0
0
0
0
0
0
0
942
645
295
2
0
0
0
0
0
0
0
4375 1067 1663 515
404
412
237
50
0
27
0
322
252
69
1
0
0
0
0
0
0
0

Основно на територията на община Хисаря преобладават едноетажните
жилища – 4 496, което е 46,7% от жилищата и двуетажните жилища 3 486 или 36,2%,
което говори, че в общината преобладава нискоетажното строителсто. Във всички
населени места в община Хисаря има едноетажни и двуетажни жилища и еденици
триетажни, изключение прави гр. Хисаря – административният център на общината.
В него има и четириетажни и по-високоетажни жилищни сгради, като общият брой на
тези жилища е1130, което представлява11,7% от всички жилища на територията на
общината.
По форма на собственост, разпределението на жилищният фонд в община
Хисаря е показано в таблица №18.
На лице е българският феномен, над 99% от жилищният фонд да е частен.
Таблица №18: Брой жилища към 31.12.2015 г. по форма на собственост
Области, общини, населени
места
Община Хисаря
в градовете
в селата
Източник: НСИ

Форма на собственост
На частни на
На частни на
На държавни и
Жилища общо
юридическо
физическо
общински
лице
лице
9636
49
47
9540
4375
5261

31
18

39
8

4305
5235

Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа
благоустроеност на жилищата (таблица №19).
Данните към 31.12.2015 г., показват, че 64,3% (6 196 жилища)от жилищата в
общината са с наличие на ел. ток, водопровод и канализация. Жилища с най-висока
степен на благоустроеност в общината са 15,6% или 1499 жилища. Без
благоустрояване на територията на общината има само 50 жилища. Жилищата с
наличие само на ел. ток и водопровод са 1 250(13%), а тези само с ел. ток - 640 (6,6%).
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Таблица №19:Благоустроеност на жилищата към 31.12.2015 г. в бр.
Области, общини,
Жилища
населени места
общо
Община Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново Железаре
с. Паничери
с. Старо Железаре
с. Старосел
гр.Хисаря
с. Черничево
Източник: НСИ

9636
318
621
404
141
906
190
225
661
531
942
4375
322

Благоустроеност
ел. ток,
ел. ток,
водоводопровод, водо- ел. ток,
провод, водобез
канализация, провод, водо- ел. ток
канализ провод благоустр.
централно, канали- провод
ация
местно отопл. зация
1499
6196
1250
640
1
0
50
6
206
64
42
0
0
0
53
536
17
14
0
0
1
3
152
245
4
0
0
0
1
45
95
0
0
0
0
10
444
314
138
0
0
0
1
187
2
0
0
0
0
63
119
19
2
0
0
22
275
335
16
32
0
0
3
15
398
102
15
0
0
1
214
615
37
72
0
0
4
844
2925
269
317
1
0
19
14
234
70
4
0
0
0

Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат
833,13жилища. Едно жилище се обитава от 1,2 души. Стандарта на обитаване е
полезна площ на обитател56,18и средна полезна площ на едно жилище 67,43 м2.
Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните изводи:
 налице е пълно жилищно задоволяване по отношение брой жилища на едно
домакинство или семейство;
 стандартът на обитаване е висок;
 осигуреността с жилища е висока, като следва да се отбележи, че 60,7% от
жилищата са двустайни и тристайни.
Жилищни потребности
Традиционен/статистически подход/ Жилищните дефицити (излишъци) се
определят като разликата между приети стандарти за жилищно потребление и
действителното потребление. Жилищните дефицити се измерват с брой жилища,
стаи и площи (жилищна, полезна, брутна/разгъната). Като основа за изчисляване на
жилищните дефицити е приет само броят на обикновените, обитавани и годни за
обитаване жилища.
Жилищно потребление
Жилища на 1000 обитатели
Обитатели на 1 жилище

Статистическо
833,13
1,2

Стандарт
420
2,4

Дефицит
+413,13
+1,2

Възникнали в бъдеще жилищни потребности ще се задоволяват по стопански
начин в отделни урегулирани имоти в населените места в общината.
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7. Социална инфраструктура и услуги
По своето предметно предназначение подсистемите на социалнотообслужване
биват:
 Системи на социална в т.ч. институционална
обслужването;
 Пазарни подсистеми;
 Система на туристическата инфраструктура.
В тези главни групи има много подгрупи.

инфраструктура

на

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура
и изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно управление и
неправителствени организации (НПО).
От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и
битова техника, други услуги, финанси, кредит и застраховане.
В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за
пътуване и туризъм.
От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната
инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране.
7.1. Образование
Образователната структура и мрежа в община Хисаря е съобразена с
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни
и европейски стратегии за развитие на образованието.
На територията на община Хисаряелементите на системата са представени в
таблица №. Теса добре развити и напълно отговарят на демографската
характеристика на общината. Системата на образованието разполага с:
 четири основни училища, обслужващи434 ученика;
 едно средноучилище, обслужващо361 ученика.
ОУ „Христо Ботев” с. Красново е защитено с РМС № 848 от 24.11.2011 год.
Въведена е целодневна форма на обучение и се работи по проект BG051РО0013.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез
въвеждане на целодневната организация на учебния процес“, съфинансиран от ЕСФ
по ОР РЧР 2007-2013 год.
ОУ „Климент Охридски”, гр. Хисаря и ОУ „Христо Ботев”, с. Красново са
санирани по ОП„ Регионално развитие”, BG161РO001/4.1-03/2010/037, „Внедряване
на мерки за енергийна ефективност“.
До средищното училище има организиран специализиран транспорт.
Материално техническата база е добра. Има оборудвани компютърни кабинети и
достъп до Internet.
СОУ “Христо Смирненски” е най-голямото учебно заведение в гр. Хисаря и в
общината. В него се обучават ученици от 1 до 12 клас. Намира се в центъра на града
в красива, просторна и добре поддържана сграда. От 1996 г. в училището се провежда
професионално
обучение
след
завършено
основно
образование
по
професия„Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и по
професия„Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.
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Училището разполага с добре оборудвани кабинети за професионална
подготовка, компютърни кабинети с достъп до Internet, кабинет по чуждоезиково
обучение.
ООУ „Свети Иван Рилски”, гр. Хисаря – държавно специално – Основно
оздравителноучилище е закрито със Заповед № РД-14-47/20.06.2016 г.
Таблица №20: Училища на общинско финансиране на територията на община Хисаря
Училища, населено
място

2016/2017

Класни стаи

Брой
ученици

Паралелки
Брой

Физическо състояние на
сградния фонд

Брой – класни стаи,
кабинети,
административни
СУ “Христо Смирненски”,
19 класни стаи,
Сградата е санирана, покрив,
гр. Хисаря
194 осн. 5 специализ. кабинета,
външни стени (топло и
обр. 2 комп. кабинета,
хидроизолация), подменена
19
167 проф. 4 администр. кабинета,
дограма
обр. 1 медиц. кабинет,
Състояние – много добро
5 санитарни възела
ОУ “Климент Охридски,
9 класни стаи,
Сградата е санирана, с нова
гр. Хисаря
3 специализ. кабинета,
ПВЦ дограма, Внедрени мерки
153 осн.
1 комп. кабинет,
за енергийна ефективност
обр.
9+ ПДГ
2 администр. кабинета,
14 ПДГ
1 медиц. кабинет,
3 санитарни възела
ОУ “Васил Левски”,
8 класни стаи,
Сградата е с ремонтиран
гр. Хисаря
1 специализ. кабинет,
покрив, външни стени без
1 комп. кабинет,
топло и хидроизолация, стара
106
8
2 администр. кабинета,
дървена дограма, с изкл. на
1 медицински кабинет,
класни стаи на II етаж и две
2 санитарни възела
класни стаи на III етаж.
ОУ “Христо Ботев”,
8 класни стаи,
Ремонтиран покрив, външни
с. Паничери
1 специализ. кабинет,
стени в добро състояние без
1 комп. кабинет,
топло и хидроизолация, стара
53
8
2 администр. кабинета,
дървена дограма.
1 медицински кабинет,
2 санитарни възела
ОУ “Христо Ботев”,
Една от сградите е санирана,
с. Красново
9 класни стаи,
нова ПВЦ дограма, Внедрени
77
1 специализ. кабинет,
мерки за енерг. ефективност.
осн.обр. 1 комп кабинет,
8 + ПДГ Другата сграда е с ремонтиран
31 ППГ 3 администр. кабинета,
покрив, външни стени без
2 санитарни възела
топло и хидроизолация, стара
дървена дограма.
Източник: Общинска администрация Хисаря

Основните показатели могат да се обобщят по следния начин:
Таблица №21: Брой класни стаи по видове училища
Вид на училището
Основни училища
Средни училища
Източник: Общинска администрация Хисаря

Брой класни стаи, кабинети
44
26

Таблица №22: Брой класни стаи на 100 паралелки

Вид на училището
Бр. класни стаи на 100 паралелки
Основни училища
97
Средни училища
100
Източник: Общинска администрация Хисаря
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Таблица №23: Среден брой ученици в една паралелка

Вид на училището
Среден брой ученици в една паралелка
Основни училища
12,4
Средни училища
19
Източник: Общинска администрация Хисаря

От така направения анализ могат да се обобщят следните изводи:
 Задоволеността с класни стаи може да се отчете като много добра;
 Оптималните стойности на средния брой ученици в една паралелка
позволява воденето на съвременен учебен процес;
 Едносменен режим на обучение е възможен във всички училища на
общината;
 Физическото състояние на сградните фондове е добро.
Към подсистемата на образованието са и детските заведения. В общината те
са пет. Основните данни за детските заведения са представени в таблица №24.
Таблица №24: Детски заведения на територията на община Хисаря
Детско заведение,
населено място

Брой Брой
Брой стаи
деца групи
(занимални, спални,
2016/2017
администр.)
ДГ “Мечо Пух”, гр. Хисаря
129
5 6 занимални,6 спални,
1 учителска стая,
1 директ. к-т, 1 медиц. к-т,
6 серв.помещ. към групите,
10 санитарни възела,
Кухненски блок.
ДГ “Пинокио”, с. гр. Хисаря
43
2 2 занимални, 2 спални,
1 учителска стая,
1 директ. к-т,1 медиц. к-т,
2 серв. помещ. към групите,
3 санитарни възела,
Кухненски блок.
ДГ “Дъга”, гр. Хисаря
40
2 4 занимални, 4 спални,
1 учителска стая,
1 директ. к-т, 1 медиц. к-т,
4 серв. помещ. към групите,
5 санитарни възела,
Кухненски блок.
ДГ “Слънце”, с. Паничери
31
1 2 занимални, 2 спални,
1 директорски к-т,
2 серв. помещ. към групите,
2 санитарни възела,
Кухненски блок.
ДГ “Чайка”, с. Старосел
27
1 4 занимални, 4 спални,
1 директорски к-т,
4 серв. помещ. към групите,
5 санитарни възела,
Кухненски блок.
Източник: Общинска администрация Хисаря

Физическо състояние на
сградния фонд

Изпълнени мерки по
енергийна ефективност през
2009 г. Сградата разполага с
външна рампа за
осигуряване на достъп на
трудноподвижни лица.
Изпълнени мерки по
енергийна ефективност през
2013 г. по ОПРР

Изпълнени мерки по
енергийна ефективност през
2013 г. по ОПРР

Добро състояние на сградата
– несанирана, но с
подменена ПВЦ дограма.
Добро състояние на сградата
– несанирана, но с
подменена ПВЦ дограма
само в помещенията, където
се помещава групата.

В ДГ „Мечо Пух“, гр. Хисаря има открита една яслена група, за учебната
2016/2017 г. групата обхваща 21 деца.
От данните е видно, че детските заведения разполагат с достатъчно
стаи/занимални и спални помещения, при средна пълняемост на една група 24,5 деца,
което е в нормативните изисквания(норматив 24 деца).
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Направеният анализ показва, че обхватът на децата в групата от 3 до 6 години
е около 96%. Заведенията разполагат с капацитет да поемат нови деца.
7.2. Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на община Хисаря е другата основна
социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат
ангажименти както държавата, така и местната общинска власт.
Здравната мрежа в община Хисаря е представена от лечебни заведения за
доболнична и болнична рехабилитационна дейност.
Доболничната помощ е разделена на:
 първична –представена от 12 индивидуални практики – (лични лекари,
GP).От тях 6 са базирани в „МЦ-І Хисар”, аостаналите са разположени в бившите
здравни служби в по-големите села. В по-малките села са разкрити филиали.
Стоматологични практики има в гр.Хисаря и по селата.
 специализирана - “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско
търговско дружество със 100% общинска собственост, наследник на бившата СКК
поликлиника и поместена в настоящата сграда от 1974г.“Медицински център-І Хисар”
разполага със специализирани кабинети и диагностични звена. МЦ осигурява
професионално медицинско обслужване.Дългогодишният опит и високата
кфалификация на служителите, съчетано с модерна диагностична апаратура,
оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинската услуга и
добра медицинска практика.
Болнична помощ– реализира се от болниците за рехабилитация:
 „Военномедицинска академия – София – Болница за продължително
лечение и рехабилитация“. Болничното заведение разполага с 10-ма лекари, 34
медицински специалиста, общ брой на персонала - 136 и капацитет 350 легла;
 „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД –
филиал, гр. Хисаря, която разполага с 9-ма лекари, 20 медицински специалиста, общ
брой персонал 86 лица и капацитет 160 легла;
 БПЛР МИ на МВР – филиал Хисар, която разполага с 6-ма рекари, 16
медицински специалиста и капацитет 260 легла.
Болниците са оборудвани с бази за балнеология и физиотерапия и са достъпни,
както за местните жители, така и за посетители на общината.
Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията
общината няма детска ясла. В ДГ „Мечо Пух“, гр. Хисаря има открита една яслена
група.
7.3. Социални грижи
Тази подсистема на територията на община Хисаря е представена от социални
услуги, представени в таблица №25.
Към тази система могат да бъдат отнесени и клубовете на пенсионера. На
територията на общината има регистриран един Клуб на персионера 2004 в гр.
Хисаря.
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Таблица №25: Социални услуги, предоставяни на територията на община Хисаря
Видове социални услуги

1. Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“, с. Старосел
Капацитет
Брой преминали лица
Брой персонал
2. Дневен център за стари хора „Надежда“, гр. Хисаря
Капацитет
Брой преминали лица
Брой персонал
3. Дневен център за стари хора, с.Старосел
Капацитет
Брой преминали лица
Брой персонал
4. Център за обществена подкрепа, гр. Хисаря
Капацитет
Брой преминали лица
Брой персонал
Общински, финансирани от Общинския бюджет
5. Домашен социален патронаж, гр. Хисаря
Капацитет
Брой преминали лица
Брой персонал
Проектно финансиране
6. Дейност „Личен асистент“
Капацитет
Брой преминали лица
7. Дейност „Приемна грижа“
Капацитет
Брой преминали лица
8. Дейност „Обществена трапезария“ – осигуряване на топъл обяд
Капацитет
Брой преминали лица
Източник: Общинска администрация Хисаря

2015 г.

2016 г.

26
35
12

26
32
12

30
34
3

30
32
3

40
45
4

40
47
4

40
78
75

40
58
6,5

115
93
7

115
89
7

25
29

60
73

4
6

3
3
200
216

7.4.Култура
Благоприятният климат на община Хисаря, наличието на минерални води и
културно–исторически наследства са предпоставка за развитие на различни видове
туризъм. Има сведения за съществуването на праисторическо селище още от V в. пр.
н. е. и по-късно тракийско селище от ІV-ІІІ в. пр. н. е., чиито разцвет е бил по време
на римската епоха. През 293г. император Диоклециан, признава селището за град и
от този момент, започва развитието и изграждането на града, който в последствие
става трети по големина в провинция Тракия. По своята запазеност и оригиналност
укрепителната система на римския град Диоклецианополис се нарежда на едно от
първите места в Европа. Крепостната стена е с дължина 2327 метра и височина 11
метра, а на места („Камилите“) достига и до 13 метра. В парк „Момина сълза“ могат
да се наблюдават останките от архитектурата на древния град, 300 метра южно от
там се намира римска семейна гробница. Оригиналното историческо наследство се
отличава с цветна подова мозайка и стенописи с рози.
Един от символите на община Хисаря е Археологическия музей, който се
намира в централната част на град Хисаря. В него могат да бъдат наблюдавани
разнообразие от находки на археологически разкопки, макети на амфитеатъра,
жилищна сграда, раннохристиянска базилика и южната порта „Камилите“. Град
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Хисаря е известен и със наличието на паркове, простиращи се на площ от 700 дка,
дом на над 160 декоративни дървесни вида.
Общината е средище на културни – исторически паметници от тракийски
произход. Край село Старосел се намира най-големия Тракийски култов комплекс в
България, датиран от V - VІ в. пр. н. е. На 22 км на север от него, под връх Кози
грамади, се проучва тракийска владетелска резиденция, в близост до село Кръстевич
– тракийско търговско средище от VІ – ІV в. пр. н. е.
Село Старо Железаре е център на традициите и обичаите на региона. Там се
намира „Дом на традициите“, където може да се наблюдава етнографска експозиция
с демонстрации на старинни дейности от бита и дегустации на домашно приготвени
ястия.
Община Хисаря е известен като балнеологичен СПА център. Минералните води
в Хисаря лекуват бъбречно-урологични, жлъчни, стомашно-чревни, чернодробни
заболявания, както и болести на опорно-двигателния апарат. Използват се за питейно
лечение и водни процедури, за профилактика и рехабилитация на заболяванията, в
комбинация с физиотерапия и диетично хранене.
Друг основен поминък на община Хисаря е лозаро-винарството. Районът около
град Хисаря е известен с наличието на изби, които предлагат дегустации.
С наличието на разнообразие от туристически атракции, културни наследства и
уникален микроклимат, община Хисаря има основата за изграждане на туристически
клъстер, който може да увеличи туристопотока на територията й. Необходима е
реставрация на археологическите паметници и създаването на материална база,
която да даде старт на модернизирането и развитието на общината.
Основните културни институции в общината са читалищата, които са съхранили
своята ролята на културни и образователни центрове, развиващи библиотечната
дейност и различни форми на любителското творчество (художествената
самодейност). В селата това са единствените центрове на културни прояви и културен
живот.
Читалищата на територията на община Хисаря са 14. Те са традиционни
самоуправляващи се български културно-просветни сдружения и всички са
регистрирани в Регистъра на народните читалищата към Министерство на културата.
НЧ “Иван Вазов - 1904”, гр. Хисаря–регистрирано под номер 30 в
Министерство на Културата на Република България. Читалището има 110 годишна
история. На 14 ноември 1904 г. учителят Никола Младенов, заедно с няколко местни
интелектуалци-ентусиасти слагат началото на читалищното дело в Хисаря. Първият
Устав на читалището е утвърден от Министерството на народното просвещение със
заповед № 990 от 10 май 1905.
Иван Вазов много пъти е гостувал в Хисаря. Той обичал курорта с топлите
извори и древната крепост, но и хисарчани го обичали. В знак на признателност и със
съгласието на поета нарекли на негово име създаденото през 1904 година свое
читалище, а книгите, които им изпращал, посрещали като скъп дар.От онова време е
запазен един оригинален метален печат с образа на Иван Вазов (първия печат на
хисарското читалище).
През 1934–1935 г. започва строеж на читалищна сграда на място, което е
негова собственост. Градежът се извършва със средства, както на общината, така и
със събрани от читалището. Парите обаче не достигат, т.катодържавата не
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подпомагала тогава достатъчно строителството.Поради тази причина била построена
само административната част на сградата.
До 1984 г. читалището се помества в стара сграда, която се оказва
недостатъчна за дейностите му и за непрекъснато увеличаващия се библиотечен
фонд. В отговор на тези нужди през 1984 г. читалището се премества в нова, модерна,
просторна и многофункционална сграда със съвременна архитектура, в която и до
днес развива и популяризира своята дейност. Тя е с площ 3 200 кв. м. със сутерен и
помещения на различни нива, като 1/3 от нея се пада на библиотеката. Разполага с
голям салон с 520 места, с пълно сценично оборудване, въртяща се сцена и
оркестрина, малка заседателна зала със 150 места. Има просторни фоайета,
кръжочни, репетиционни и гримьорни зали.
Дейности: Театрален състав –„Театър без диплома“;Литературен клуб – „Извор“
с 12 годишна активна и издателска дейност;Школи по народни танци „Хисарски ритми“
- 2 бр; Клуб по краезнание; Школа по рисуване; Школа по пиено и акордеон; Школа по
китара; Школа по чужди езици; Библиотека – 43 870 тома.
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927 г.“, гр. Хисаря– читалището се намира в кв. Момина
баня и е разположено на 152 кв.м. разгъната площ. Разполага с две зали – едната е
библиотека, а другата е салон за масови мероприятия. Регистрирано под номер 1705
в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: Четири самодейни състава – Женска група за автентичен фолклор,
Камерна група за автентичен фолклор, Детска фолклорна група, Детска джумалска
група; Детски кръжок за приложно изкуство „Сръчковци“; Библиотека – 4 698 тома.
НЧ „Искра – 1938“, гр. Хисаря– читалището се намира в кв. Миромир.
Сградата е построена е през 1970 година и е с разгърната площ 339 кв. м. Читалището
е регистрирано под номер 1135 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности:Четири самодейни състава – Детски танцов състав „Искра“ – четири
възрастови групи, Клуб по народни танци „Искра“, Женска певческа група за български
народни песни, Самодеен състав за възпроизвеждане на местни народни обичаи;
Клуб по ръчно плетиво; Библиотека – 5 845 тома.
НЧ „Антон Билкин - 1929 г.“, гр. Хисаря – регистрирано под номер 211 в
Министерство на Културата на Република България.
Дейности: Три самодейни състава - женска, мъжка и смесена фолклорна група
за автентичен фолклор, библиотека та се състои от стари и изпокъсани книги.
НЧ „Тодор Д. Пашкулов– 1928“, с. Старо Железаре–действащо читалище,
регистрирано под номер 209 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: Два самодейни състава - Певческа група за автентичен фолклор,
Самодеен състав за автентични обичаи; Библиотека – 10 261 тома.
НЧ „Ечо Неделев – 1931“, с. Черничево–действащо читалище регистрирано
под номер 1070 в Министерство на Културата на Република България.
Дейности: Самодеен състав за автентичен фолклор; библиотека - 4 000 тома.
НЧ „Отец Паисий – 1926“, с. Красново– регистрирано под номер 519 в
Министерство на Културата на Република България. Читалището носи името Отец
Паисий по предложение на свещеник Михаил Боев.
На 09.01.1926г. местни родолюбци, водени от любовта към родния край и
желанието да се поддържа пламъка на знанието и традициите основават читалището.
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То е символ на нашата култура, истинско огнище за съхраняване на националното
самосъзнание, център за развитие и подпомагане на любителското художествено
творчество, за усещане магията на словото и песента, средище на празненства,
концерти и чесвания.И до ден днешен то е светиня за красновци, място на родолюбие,
дух и светлина, минало и традиции, настояще и бъдеще.
Театралният салон на читалището има 350 места. Читалището е едно от найкрасивите и модерни читалища в околността.
Дейности: Група за изворен фолклор; Група за автентичен фолклор; Група за
стари градски песни; Библиотека - 11 492 тома.
НЧ „Любен Каравелов – 1910“, с. Беловица– регистрирано под номер 227 в
Министерство на Културата на Република България.
НЧ „Светлина – 1938“, с. Мало Крушево– регистрирано под номер 2029 в
Министерство на Културата на Република България.
НЧ „Страхил – 1903“, с. Кръстевич– регистрирано под номер 2882 в
Министерство на Културата на Република България.
Създадено преди повече от 100 години читалището е укрепвало и се е
развивало като огнище на просветата и културата. В него дълги години са се
провеждали сказки, беседи и лекции. С разнообразната си просветна и възпитателна
дейност, а по- късно и културни инициативи, то има голям принос за повишаване на
културата на населението .
Около 1903г. се основава читалище от Георги Саламбашев в неговия дом. Там
то съществува до 1927г. На това място се обособява и библиотека, като за целта се
събират книги. Читалището е приело името „Наука” и след 1927г. читалището се
премества в църквата. То развива своята дейност, като освен библиотечната се
развива и самодейността. Самодейците от село Кръстевич са изнасяли концертите и
програмите си на открито. Така разрастващата се читалищна дейност довежда до
необходимостта от построяване на Читалищен дом.
Сградата на читалището е построена през 1962.от държавата, доброволен
труд, средства от жителите на селото и землячески дружества от гр. София, гр.
Пловдив, гр. Пазарджик и други. Земляческите дружества дарили много книги за
новата библиотека. Започнала е активна дейност, като в големия салон се изнасят
концерти и театри.
След 1944 г. читалището се преименува на „Страхил”, което име носи и до днес.
Дейности: Библиотека – над 3 500тома литература.
НЧ „Христо Ботев – 1925“, с. Михилци– регистрирано под номер 3506 в
Министерство на Културата на Република България.
През 1925г. са построени общинският дом и читалищният салон.Населението е
намирало културни развлечения в хората и седенките, на сборовете и религиозните
тържества, на сватбите и годявките.Художествената самодейност на читалището е
разцъфтявала. Самодейците вземали участие в почти всички събори на народното
творчество, представяни са народните обичаи и др.
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1928 г.“, с. Ново Железаре – действащо чиалище
регистрирано под номер 2272 в Министерство на Културата на Република България.
Читалището е построено през 1962 г. върху 730 кв. м., с разгъната застроена площ от
1024 кв. м.
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Дейности: Група за изворен фолклор; Любителска театрална група; Кръжок
„Сръчни ръце“; Библиотека – 4062 тома литература.
НЧ „Соколов – 1919 г.“, с. Паничери – регистрирано под номер 210 в
Министерство на Културата на Република България.
Читалището датира от турско робство, но от 10 януари 1919 година носи името
„Пробуда”, а днес „Соколов”. При основаването му имало 35 членове. Основатели са
Никола Попов – учител, Теню Георгиев – учител, Иван Лесев, Захарина Георгиева и
други.
До 1925 г. читалището се помещава в частни кафенета. Там учителят Никола
Попов е раздавал книгите, събирал е волни суми за купуването им.От 1925 год. до
1944 год. читалището се помещавало в една от стаите на общината.Към читалището
бил открит Народен университет с лектори – учители.
През 1947-1948 година с местни средства се построява настоящата читалищна
сграда.
В читалището на партера има театрален салон с около 300 места.
През 1955 г.за първи път на сцената на читалището прозвучават песните на
групата за автентичен фолклор. Създаден е и оркестър, солистка е Тинка Нейчева,
която дълги години работи към радио Пловдив. По-късно е създаден и танцов състав,
а през 1962 год. започва своето съществуване и женски народен хор с ръководител
Христо Урумов, донесъл много награди и отличия на читалището. По късно е
създадена и детска група за фолклор. За своят 50 годишен юбилей читалището е
удостоено с орден „Кирил и Методий“ II степен, носител е на 13 златни, 11 сребърни
и 3 бронзови медала.
Дейности:Женската и мъжка група зафолклор;Клуб за народни танци; Група за
народни обичаи; библиотека над 13 000 тома литература.
НЧ „Гео Милев – 1907 г.“, с. Старосел – действащо читалище, регистрирано
под номер 228 в Министерство на Културата на Република България.
Основано е през 1907 г. от Геро Петков Мавров и Димитър поп Петков, под
името„Напредък”. То се помещавало в дюкяна на Андрея Танчов Пройчев.
Открива се библиотека, за която книгите дарява лично Христо Г.Данов. От 1935
до 1960 г. се е намирало в къщата на Баучер. На 20.02.1953 г.на Общо годишно
отчетно събрание се взема решение да бъде сменено името на читалището
от„Напредък” на „Гео Милев”, което остава и до днес.
През 1956 г. започва строителството на сграда предназначена за Читалищен
дом, което завършва през 1960 г. В нея е преместена съществуващата библиотека,
продължават дейността си и художествените колективи.
Дейности:Женска група за автентичен фолклор; Танцов състав от жени и деца;
Библиотека – 14 272 тома литература.
Религиозни храмове
Община Хисаря има предпоставки за развитието и на религиозен туризъм, в
центъра на град Хисаря се намира православен храм „Свети Панталеймон“, построен
през 1889 г., той е известен с уникалните си стенописи. В квартал Веригово се намира
и най-стария на територията на общината православен храм „Свети Димитър“. В
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Хисаря има още един православен храм – „Успение Богородично“, две католически
църкви и една джамия.
Църквите на територията на общинаХисаря са:
Православен храм “Св. Пантелеймон” - намира в центъра на града е
построен е през 1889 г. Патронът на храма –лечител от ранното християнство е
покровител на гражданите и гостите на Хисаря. През периода 1999 – 2004 г. на
църквата е направен ремонт със средства на дарители и е изписана отново отвън и
отвътре. Фреските са дело на художника Мирослав Асенов от гр. Луковит.
Църквата “Успение Богородично” - намира се в кв. Момина баня, гр. Хисаря.
Това е най-големият храм в околността извън Пловдив. Църквата е завършена през
месец септември 1883 г. Обявена е за паметник на културата през 1975 г.
В двора на църквата е издигнат паметник на загиналите във войните в началото
на 20 в.
Църквата “Св. Димитър”- намира се в кв. Веригово, гр. Хисаря. Тя е найстарата църква. Построена е през 1845–1850 г. Опожарявана е по време на
Априлското въстание и отново е съградена през 1882 г. На 16 юли 1982 г. е обявена
за паметник на културата.Подновена и изографисана е през 2004 г.
Катедралният храм “Св. Св. Петър и Павел” - в кв. Миромир е построен през
1882 г. от отец Павел Цакия и отец Карлос. Основен ремонт на църквата е направен
през 2003 г. Красивите стенописи са дело на художника Стоян Изов. През месец юни
2004 г. в храма е подредена етнографска експозиция, която показва бита на
населението от района и писмени документи от историята на енорията.
Храм „Светото семейство от Назарет“ е християнска църква в Хисаря, част
от Софийско-пловдивската епархия на Римокатолическата църква. Построена е през
2005 г. Църквата е филиален храм на енорията „Свети Петър и Павел“.
Храмове извън пределите на административнияцентър гр.Хисаря: „Св.
Николай“ в с. Паничери; „Св. Неделя“ – с. Старосел; „Св. Димитър“ – с.
Красново;„Св. Богорица“ – с. Старо Железаре; „Св. Троица“ – с. Беловица; „Св.
Атанасий“ – с. Ново Железаре; „Св. Николай“ - с. Черничево; „Св. Възнесение“ –
с. Михилци; „Св. Архангел Михаил“ – с. Кръстевич.
7.5. Спорт
Благоприятният климат, наличието на минерални води и изградената
общинска, частна и ведомствена спортна база са факторите, които определят
доброто развитие на спортния туризъм. В хотелската и лечебно-възстановителната
база са изградени и функционират 8 закрити и 4 открити плувни басейни, 8 фитнес
зали, 2 тенис корта.
Общинската спортна база разполага със спортен комплекс състоящ се от
открит стадион, тренировъчно игрище, две спортни площадки, плувен комплекс с два
плувни басейна, баскетболно игрище и тенис корт.
В гр. Хисаря има конна база “Ездул”, велоалея с маршрут за велотуризъм и
мотописта на която се провеждат местни и национални състезания по мотокрос и с
АТВ-та.
Стремежът на общината е да подържа базата в добро състояние, като достъп
до нея да имат всички желаещи да я ползват.
Спортната инфраструктура в общината е представена в таблица №26.
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Таблица №26: Спортни обекти на територията на община Хисаря
№

Спортен обект,
Капацитет
Населено място
1. Спортен комплекс - Трибуни – 3980 зрители, вкл.
гр. Хисаря –стадион, необх. места за хора с уврежд.;
спортна база
Паркинг за посетители и
спортисти – 153 места;
Трибуни – 149 бр. зрители, вкл.
необх. места за хора с уврежд.
на игрището за волейбол и
баскетбол.

УПИ
Състояни на съоръжението
дка или м2
32 дка
Изграден е паркинг за
посетители и спортисти, с
контролиран достъп до
11,671 дка спортн. съоръжения.
Направен ремонт на съществ.
4,116 дка ограда, която е в добро съст.
Обща площ Изградени нови трибуни.
47,787 дка Отлично съст. на лекоатл.
Площ за писта, игрището за волейбол,
ново застр. баскетбол и футболния терен.
388,78 м2
2. Корт за тенис,
Игрището е открито и не се
Изпълнена е ограда по
гр. Хисаря
предвиждат места за зрители, а
периферията на игралното
само играчи в рамките на
поле за контрол на достъп и
съоръжението
предпазване от излизане на
игралните топки от рамките на
игр. поле. Не се изграждат
трибуни за зрители.
3. Футболен стадион, Съоръжението е открито и не се
815 м2
Изпълнена е ограда с
с. Старосел
предвиждат места за зрители.
височина 6 м. по периферията
на игралното поле за контрол
на достъп и предпазване от
излизане на игралните топки
от рамките на игр. поле. Не се
изграждат трибуни за зрители.
Изпълнено е оборудване за
футбол на малки врати и
волейбол.
4. с. Старосел – бивш Няма изградени места за
7 дка
Ограден с дига дълга 220 м.
стопански двор
зрители. (400-500 правостоящи)
висока 2,2 м. Теренът е с
преустроен на
тревна настилка. Няма
игрище
изградени др. съоръжения.
Източник: Общинска администрация Хисаря

7.6. Институционална инфраструктура
Наличието на обекти на тази инфраструктура е от особена важност за
населението на общината. Администрациите на общинско ниво включват: Общинска
администрация;11 кметства; Дирекция „Бюро по труда“ – филиал гр.Хисаря; РСПБЗН
– Хисаря; Районно управление на МВР–гр. Хисаря.
7.7. Пазарна инфраструктура
Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло
на пазарния механизъм. Тук попадат системи като търговия и обществено хранене,
услуги от всички възможни сфери (битови, авто, финансово-кредитни, съобщителни,
транспортни и др.). Тяхното наличие се диктува изцяло от пазарното търсене и
предлагане и общинската администрация няма намеса в тяхното развитие с
изключение на регистрационна и устройствена допустимост.
В административния център на общината гр. Хисаряимачетирифинансовокредитни институции – клон на Банка ДСК,клон на ЦКБ, клон на ОББ и клон на
Инвестбанк АД.
Представители на застраховатилните услуги на територията на община Хисаря
са ДЗИ ЕАД, Алианц, Дженерали, ЗПАД България и др.
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7.8.Туристическа инфраструктура
Наличието на уникални природни условия и ресурси, лечебните минерални
води, чистотата и качеството на околната среда, както и богатото културно–
историческо наследство са факторите, които определят приоритетното за общината
развитие на туризма. На територията на общината са обособени две курортни
селища, които са с национално и международно значение - гр. Хисаря и с. Красново –
Красновски минерални бани. Предприетите мерки по реновиране на високо
категорийните хотели и изграждането на нови такива, съчетано с подобряване
качеството на туристическия продукт определят Хисаря като утвърдена туристическа
дестинация както на вътрешния, така и на международния туристически пазар.
В общинаХисаря характеристиките на туристическата инфраструктураза2016г.
са представени в таблица №27.
Таблица №27: Характеристики на туристическата инфраструктура на община Хисаря за
2016 г.
Използване Приходи
Местаза
ЛеглаРеализирани
Легла
Бр.
Пренощували на леглоот
Община настаняване
деноно
нощувки
стаи
лица - общо денонощията нощувки
брой
щия
общо
%
общо
Хисаря
21
1763 621221 971
305092
118228
49,1
12013290
Източник: НСИ

Обхванатите от наблюдението на статистиката туристическите обекти на
територията на община Хисаря са 21, с общ капацитет на леглата 1763
легла(представени в таблица №27).
Общият брой на леглата в община Хисаря е около 3000 от които 906 са в
медицинските бази и 120 в хижи, останалите са в хотели, къщи за гости и др.
Категоризирани обекти8 за настаняване на територията на община Хисаря са:
Спа Хотел „Хисар“ (****), Спа Хотел „Астрея“ (****), Спа Хотел „САНА Плейс“ (****), Спа
Хотел „Клуб Централ“ (****), Хотел „Рай“ (***), Хотел „Гайтани“ (***), Хотел „Цезар“ (***),
Комплекс „Селска приказка“ (***), Хотел „Албена“ (***), Хотел „Фантазия“ (***), Хотел
„Старосел“ (***), Хотел „Си Комфорт“ (***), Хотел „Аугуста“ (***), Хотел „Чинар“ (***),
Хотел комплекс „Аква Терми“ (***), Хотел „Грийн“ (***), Хотел „Вила Париж“ (***),Апарт
Хотел Хелоу (**), Къща за гости „Сакутски“ (**),Хотел „Гергана“ (**),Хотел „Галери“
(**),Хотел „Наталис“ (**), Вила „Стряма“ (**), Вила „Терзиев“ (**), Къща за гости
„Зорница“ (**), Къща за гости „Хубавата къща“ (**), Къща за гости „Викторияс Хаус“ (**),
Хотел „Детелина“ (*),Хотел Строител (*), Хотел „Сити“ (*) и др.

8

Консолидиран общински регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"
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8. Анализ на икономическата база на община Хисаря
Икономическо развитие
Обща характеристика
За икономическата активност в община Хисаря може да се съди по броя на
регистрираните фирми. За 2013 година техния брой е бил 446, а за 2015 г. 482 броя,
което показва 8,07% увеличение вброя на предприятията регистрирани на
територията на общината.
Обликът на общинската икономика дават микропредприятията,които са 91,3% 9
от всички регистрирани предприятия. Заетите лица в тях са 719 лица, в малките 628,
а в големите 705 лица. Като бъдат подложени на анализ и другите показатели
(произведена продукция, приходи от дейността, нетни приходи от продажба, заети
лица) може да се направи извод, че осреднените показатели за всички тях (микро,
малки и средни предприятия) са близки по стойности, така че всички видове
предприятия имат важна роля по отношение на значимоста имза местната икономика
и заетостта като цяло.
Брой и големина на предприятията
600

446 450 482

400

408 410 440

200

33 36 35

0
Общ брой

5

4

7

0

0

0

Микро до 9 заети Малки от 10 до Средни от 50 до Големи над 250
49 заети
249 заети
заети
2013

2014

2015

Предприемаческата активност в община Хисаря (41,67 регистрирани
предприятия на 1 000 жители през 2015 г.) е под средните показатели за страната (50
предприятия на 1 000 жители).
В динамиката на предприятията в общината, измененията се дължат основно
на структурните промени и икономическата криза.
Основните икономически показатели на стопанските субекти в общината за
последните 2013, 2014, 2015 г. отчетни години 10 са както следва:

9

Анализ на данните за 2015 г. от таблица №28
Данните са по НКИД 2008, форма А21

10
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Таблица №28: Предприятия в община Хисаря по брой заети лица за 2013, 2014, 2015 г.
Групи предприятия
според заетите в тух лица

Предприятия

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
Заети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
12
13 възнагражлица лица
дения
ция 11 дейността продажби дейността

Брой

Х и л я д и

община Хисаря
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49 заети
Средни от 50 до 249 заети
Големи над 250 заети

446
408
33
5
-

58 792
15 183
27 905
15 704
-

139 619
28 663
91 914
19 042
-

община Хисаря
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49 заети
Средни от 50 до 249 заети
Големи над 250 заети

450
410
36
4
-

61 857
17 112
27 379
17 366
-

91 864
31 008
40 285
20 571
-

482
община Хисаря
68 256
Микро до 9 заети
440
19 864
Малки от 10 до 49 заети
35
26 822
Средни от 50 до 249 заети
7
21 570
Големи над 250 заети
Източник: ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

103 299
38 210
39 361
25 728
-

л е в о в е

2013 година
127 111
132 018
24 628
25 832
86 282
88 238
16 201
17 948
2014 година
79 577
86 977
27 387
29 050
33 664
38 542
18 526
19 385
2015 година
84 836
98 200
28 635
35 762
33 604
38 103
22 597
24 335
-

Брой

ДМА

Хиляди левове

9 339
3 809
4 363
1 167
-

1 970
1 273
697
-

1 850
684
602
564
-

1 422
367
558
497
-

10 297
2 288
3 737
4 272
-

87 026
21 242
26 771
39 013
-

6 225
3 068
1 869
1 288
-

1 705
1 352
353
-

1 851
642
684
525
-

1 500
352
640
508
-

11 080
1 623
4 441
5 016
-

90 316
25 773
26 271
38 272
-

7 966
4 715
1 739
1 512
-

3 292
2 601
..
..
-

2 052
719
628
705
-

1 624
396
578
650
-

12 824
2 054
4 542
6 228
-

102 651
36 170
29 527
36 954
-

11

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
13
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
12
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Таблица №29: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2013 г. в община Хисаря по
икономически дейности
Икономически дейности (А21)

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
ПредЗаети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
15
16 възнагражприятия
лица лица
дения
ция 14 дейността продажби дейността
Брой

община Хисаря – общо:
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Източник: ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

Х и л я д и

л е в о в е

Брой

446
81
34

58 792
13 153
16 589

139 619
21 342
18 782

127 111
14 085
15 730

132 018
19 583
17 280

9 339 1 970
2 533
558
1 570
240

..
13

..
970

..
1 053

..
985

..
1 061

..
54

163
13
58

10 320
577
15 343

77 559
583
18 317

76 899
575
17 056

73 672
551
18 085

..
12

..
181

..
195

..
84

12
5
..
31
..
19

133
..
..
772
..
196

137
..
..
840
..
196

137
..
..
771
..
189

ДМА

Хиляди левове

1 850
318
348

1 422
172
315

10 297
2 230
1 931

87 026
16 683
12 151

..

22

14

50

..
623

3 664
37
825

137
..
444

378
24
641

252
14
599

1 283
75
4 423

4 516
..
46 938

..
422

..
10

..

..
9

..
..

..
..

..
4 410

93
..
..
628
..
332

43
..
..
278
.
30

..
88
..

14
7
..
55
..
22

..
..
33
..
7

16
..
192
..
27

34
..
221
..
43

14

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
16
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
15
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Таблица №30: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2014 г. в община Хисаря по
икономически дейности
Икономически дейности (А21)

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
ПредЗаети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
18
19 възнагражприятия
лица лица
дения
ция 17 дейността продажби дейността
Брой

община Хисаря – общо:
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Източник: ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

Х и л я д и

л е в о в е

Брой

450
86
37

61 857
13 593
20 538

91 864
21 705
23 769

79 577
13 623
20 680

86 977
19 979
22 364

6 225 1 705
2 027
520
1 365
115

3
11

..
4 761

..
4 848

..
4 842

..
4 987

14

155
12
59

4 225
497
16 166

19 714
517
19 143

19 221
517
18 658

19 247
468
18 303

..
13

..
114

..
141

..
46

13
6
27
..
26

313
..
776
..
328

318
..
779
..
364

316
..
777
..
347

ДМА

Хиляди левове

1 851
280
430

1 500
200
398

11 080
2 020
2 749

90 316
16 972
13 644

..
151

..
13

..
..

..
..

..
..

694
51
1 344

276
..
364

344
23
631

238
14
583

1 171
54
4 767

4 928
..
47 204

..
123

..
40

..
22

..
8

..
..

..
..

..
4 371

123
..
597
..
475

..
..
201
64

..
..
177

16
..
56
..
33

..
..
34
..
11

19
..
190
..
45

30
..
226
..
41

17

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
19
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
18
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Таблица №31: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2015 г. в община Хисаря по
икономически дейности
Икономически дейности (А21)

Произв. Приходи
Нетни
Разходи
Разходи за
ПредЗаети Наети
продукот
приходи от
за
Печалба Загуба
21
22 възнагражприятия
лица лица
дения
ция 20 дейността продажби дейността
Брой

община Хисаря – общо:
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Източник: ТСБ – ЮГ
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни
„ -„ няма случай

Х и л я д и

л е в о в е

Брой

482
103
41

68 256
13 509
20 049

103 299
22 712
22 314

84 836
13 827
18 591

98 200
21 782
21 088

7 966 3 292
2 102 1 321
1 257
169

3
11

..
6 934

33
7 543

..
6 614

29
6 619

..
857

152
12
67

6 251
408
21 343

20 569
430
26 779

19 936
363
23 268

20 086
339
26 177

..
16

..
386

..
318

..
118

15
4
..
29
3
23

366
..
..
832
..
-2361

373
..
..
832
..
453

324
..
..
830
..
407

ДМА

Хиляди левове

2 052
369
389

1 624
222
362

12 824
2 148
..

102 651
25 365
13 865

..
..

..
31

25

149

37
..

805
101
1 657

..
..
971

340
16
776

223
8
720

1 368
43
5 986

3 376
..
50 823

..
371

42

..
98

..
7

..
..

..
15

..
2 475

216
132
..
576
..
665

145
..
..
246
..
86

..
..
..
..

16
6
..
53
..
37

4
..
31
..
17

28
..
200
..
64

178
..
238
..
..

20

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
22
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
21
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Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Произв. и разпред. на ел. и топл. енергия и на газообр. горива
Строителство

3
40

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

23
29

Транспорт, складиране и пощи

103

15
0 16

Хотелиерство и ресторантьорство
Създ. и разпростр. на инф. и творч. продукти; далекосъобщ.

67

41

Операции с недвижими имоти

3 Професионални дейности и научни изследвания
11

12

Административни и спомагателни дейности

152

Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Произведената продукция в община Хисаря за разглеждания период 2013-2015
г. се увеличава с бавни темпове (58 792; 61 857; 68 256).
Произведената продукция на зает в общината за 2015 г. е 33263 лв., което е
значително под средното за страната.
Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо
развитие, тъй като в тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за попродължителен период от време. На базата на направените инвестиции се очаква
нарастване на доходите след определен срок от време. Инвестиционната дейност
представлява самото влагане на средствата и осъществяването на практически
действия за нарастване на доходите, капитала или друг полезен икономически ефект.
Към 2014 г. размерът на ДМА в общината е 90 316 хил. лв., който бележи
известен ръст (3,78%), спрямо 2013 година (87 026хил.лв), а през 2015 г. също се
наблюдава тенденция на увеличаване размера на ДМА(102 651хил. лв. или ръст
13,7%)спрямо предходната 2014 г.

За фирмите, функциониращи в пазарни условия, инвестирането е важно
условие за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В найобщия смисъл инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне
на ресурси с цел реализиране на стратегията на фирмата. За съжаление, в настоящия
момент, има недостиг на средства за инвестиции и в същото време, несигурност в
пазарните условия.
Анализът на данните от таблица №31: показва, че в първичният сектор на
общинската икономика (включва дейностите селско, горско и рибно стопанство)
работят 21,3% от предприятията, нетните приходи от продажби са 16,3%, а заетите в
него са 18%, което го отрежда на последно място по значимост за общинската
икономика.
Вторичният сектор (включващ добивната и преработваща промишленост,
производство и разпределение на енергия, строителство и др.) обхваща 11,4% от
предприятията в общината; 29,7% от нетните приходи от продажби и 20,5% от заетите
лица. Секторът заема второ място по значение и може да се твърди, че има
допълваща функция в общинската икономика.
Най-голям по значимост е Третичният сектор (включва дейности, които са
обединени в стопански отрасли, свързани с прякото обслужване на населението)
с 66,6% от предприятията, 53,33% от нетните приходи от продажби и 60,97% от
заетите.
Първичен сектор
Първичният сектор (селско, горскои рибно стопанство и добивна промишленост
на сол) е един от най-важните отрасли за икономическото развитие на община
Хисаря.
Селското стопанство е представено от растениевъдството и животновъдството.
Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен
подотрасъл – растениевъдство, е земеделската земя. В баланса на територията на
общината, земеделските земи са 313 068 23дка, което е 57,1% от общата територия на
общината, в това число са и обработваемите земи са 265858 дка или 48,5%. Високият
процент обработваеми земи се дължи на природните и климатичните особености на
общината.
Растениевъдството се явява основен подотрасъл за община Хисаря. На
територията й се отглеждат предимно зърнени култури и трайни насаждания.
Значителна част от амортизираните лозови масиви са възстановени и са създадени
нови. На територията на общината развиват дейност две винопроизводителни фирми
–„Вила Хисар“ и „Винарна Старосел“. Тяхното производство е предназначено и за
международните пазари.
Разпределението на обработваемата земя по площи и култури е разгледана в
таблица №32.
Таблица №32: Обработваеми земи по землища в община Хисаря към 31.12.2016 г.

23

Баланс на територията към 31.12.2000 г. (Агенция по геодезия, кадастър и картография към МРРБ)
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Землища

Общо

Ниви

Ливади и Трайни насаждения - Трайни насаждения пасища
овошки
лозя
дка
дка
дка
дка
дка
гр. Хисаря
42 497
31 996
4 903
3 028
2 570
с. Беловица
18 762
12501
3862
1577
822
с. Красново
26 787
17944
5992
2179
672
с. Кръстевич
17 690
9402
6151
1991
146
с. Мало Крушево
8 593
5300
2651
417
225
с. Михилци
13 787
11437
2307
43
с. Мътеница
6 140
3392
1526
50
1172
с. Ново Железаре
15 745
12933
1819
562
431
с. Паничери
32 910
21972
5967
1347
3624
с. Старо Железаре
29 283
19557
3443
3045
3238
с. Старосел
39 708
22555
10441
3710
3002
с. Черничево
13 954
10696
2588
487
183
Общо
265856
179685
51650
18279
16128
Източник: Общинска служба „Земеделие“

От данните в таблицата е видно, че най-голям дял от обработваемите земи в
община Хисаря- 179 685 дка (67,6%) са ниви. На второ място са ливадите и пасищата
51 650 дка или 19,4%, овошките са 18 279 дка или 6,9%, а лозята 16 128 дка или 6,1%.
Разгледани по землища обработваемите земи са разпределени почти
равномерно в по-големите населени места от община Хисаря. Най-много от
обработваемата земя се пада на землището на гр. Хисаря – 42 497 дка (16%), следват
землищата на с. Старосел – 39 708 дка (14,9%), с. Паничери – 32 910 дка (12,4%),
с. Старо Железаре - 29 283 дка (11%), с. Красново - 26 787 дка (10,1%), с. Беловица 18 762 дка (7,1%).
Общината има традиции в отглеждането на зърнено-житните култури, трайните
насаждения, зеленчуците и техническите култури.
Обработваемата площ по заетостта по основни култури е разгледана в таблица
№33. Най-голям дял в отглеждането на основни култури за 2016 г. заема пшеницата
(48 384дка), следвана от винените лозя (9 989 дка) и маслодайният слънчоглед
(9
786,6 дка), а на четвърто място е царевицата (5 000 дка). Обработваемите площи
заети с други видове култури са значително по-малки.
Производството от трайни насаждения е недостатъчно. Причина за това е
влошеното агробиологично състояние и възрастовата структура на лозовите
насаждения. Друг основен пропуск в сектора е състоянието на техниката, липсата на
модернизиране на производството и конкуренцията.
Финансовите ограниченияоказват влияние на развитието на отрасъла, както и
фактът, че част от земеделските стопани създават маломерни овощни градини,
различни по видове и сортове. Трайно изоставени са част от сливовите насаждения
на територията на Хисаря.
Таблица №33: Обработваеми площи по заетост по основни култури в община Хисаря
Показател
Площ със селскостопанско предназначение
Обработваема площ
Обработваема площ – заетост по основни култури
Пшеница

Ниво Мерна ед.
2015
2016
община
дка
307 375,80 307 373,18
община
дка
214 225
265 858
община

дка

29 520

48 384
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Царевица
Ечемик
Маслодаен слънчоглед
Рапица
Люцерна
Маслодайна роза
Лавандула
Лозя винени
Лозя десертни
Ябълки
Кайсии
Праскови
Череши
Орехи
Лешници
Домати
Краставици
Картофи
Източник: Общинска служба „Земеделие“

община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община
община

дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка

3 000
280
30 600
3 400
400
1 929
617
9 989
1 096
620
36
12
829
313
15
25
22

5 000
376
9 786,6
1 087,4
500
2 000
617
9 989
1 000
620
36
12
829
150
50
15
10
23

Животновъдството е на второ място по значение като подотрасъл на селското
стопанство за общината. Община Хисаря има традиции в говедовъдството,
овцевъдството и свиневъдството.
№34.

Отглежданите животни в общината за 2015 и 2016 г. са представени в таблица

Таблица №34: Видове и брой животни в община Хисаря
Показател

Животновъдство
Говеда - общо
Млечни крави
Биволи - общо
Овце
Кози
Свине
Кокошки-носачки
Пчелни семейства
Източник: Общинска служба „Земеделие“ - гр. Хисаря

Ниво

Мерна е
деница

община
община
община
община
община
община
община
община

брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой
брой

2015

4 784
3 269
56
2 865
704
1 010
9 600
3 345

2016

6 278
4 169
64
4 580
1 611
1 200
1 800
3 600

От данните в таблицата е видно, че по видове животни при всички се забелязва
ръст в отглеждането им, изключение правят само кокошките-носачки при които се
забелязва намаляванев броя (над 5 пъти).
От данните в таблицата се вижда, че на територията на общината най-много се
отглеждат говеда – 6 278 бр., следват овцете – 4 580 бр. и млекодайните крави 4 169
бр. Пчелните семейства на територията на общината са – 3 600 бр.
По-големи животновъдни стопанства вписани в Регистъра на фермите за
сурово краве мляко - МДС с 50 и повече крави към 16.07.2016 г. на територията на
община Хисаря имав землищатана: гр. Хисаря – 1 бр.; с. Мало Крушево – 1 бр.; с.
Кръстевич – 1 бр.; с. Красново – 2 бр.; с. Мътеница – 1 бр.; с. Паничери – 2 бр.; с.
Старо Железаре – 1 бр.; с. Михилци – 1 бр.
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Говедовъдството е съсредоточено основно в частни ферми. Петнадесет са
фермите притежаващи над 100 броя говеда(2 в землището на гр. Хисаря; 6 в
землището на с. Старосел; 1 в землището на с. Ново Железаре; 4 в землището на с.
Мътеница; 1 в землището на с. Старо Железаре; 1 в землището на с. Паничери).
Свиневъдството се развива в частния сектор (предимно лични дворове).
Преобладават фермите, притежаващи от 1 до 3 броя животни. Едва пет ферми
притежават над 50 броя животни.
Овцевъдството също се развива основно в частни ферми. Преобладаващи са
малките ферми с до 20 броя овце. Девет са фермите притежаващи над 100 броя
овце(2 в землището на гр. Хисаря; 1 в землището на с. Ново Железаре; 4в землището
на с. Красново; 2 в землището на с. Паничери;1 в землището на с. Михилци).
На територията на общината коне притежава фирма Ездул ООД, като има една
ферма на територията на кв. Веригово в гр. Хисаря в Стопанския двор (18 броя коне)
и една в с. Мало Крушево (15 броя коне).
В община Хисарясе развива добре и пчеларството. Лицензирани
производители на пчелен мед, вписани в Регистъра на пчелините в България към
04.06.2016 г.са описани в таблица №35.
Таблица №35: Регистрирани производители на пчелен мед в община Хисаря
Регистрационен №
4179-0277
4175-0444
4179-0283
4175-0059
4180А-0026
4183-0055
4165-0111
4165-0112
4165-0113
4165-0114
4180В-0095
4165-0115
4178-0178
4180-0101
4180-0102
4179-0081
4180-0103
4182-0022
4182-0113
4178-0179
4181-0087
4167-0008
4165-0126
4182-0115
4165-0131
4180-0111
4178-0184
4180-0112
4175-0513
4175-0514
4167-0075
4179-0285

Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар
Хисар

Местонахождение

Собственик
Васил Георгиев Пендев
Иван Андреев Кривошиев
Цветелин Тодоров Салутски
Андрея Неделев Кривошиев
Димитър Маринов Генчев
Георги Христев Георгиев
Марко Петков Налбантов
Костадин Генов Кръстев
Емил Господинов Тончев
Атанас Тодоров Танчев
Фабиян Георгиев Камбурски
Петър Стоянов Шопов
Васил Величков Василев
Петра Иванова Минчева
Емил Христов Стойков
Петър Димитров Батаков
Донка Иванова Даргова
Гено Цилов Ралевски
Бонка Генова Николова
Георги Троянов Петков
Сава Димитров Савов
Димитър Николов Атанасов
Галя Костадинова Тончева
Атанас Здравков Мишкаров
Красимир Гошев Дойков
Димитър Атанасов Димитров
Любомир Симич-Комерс
Николай Петков Куковски
Рангел Кунчев Цилков
Любомир Симич-Комерс
Стоян Петров Шопов
Петко Цочев Шаров
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Регистрационен №
Местонахождение
4182-0122
Хисар
4182-0121
Хисар
4182-0123
Хисар
4165-0116
Хисар
4178-0180
Хисар
4176-0054
Хисар
4165-0136
Хисар
4165-0137
Хисар
4165-0139
Хисар
Източник: Регистър на пчелините в България

Собственик
Мария Димитрова Атанасова
Стоянка Добрева Атанасова
Атанас Димитров Атанасов
Георги Стоянов Кулин
Емил Голамали Хосейни
Манчо Емануилов Ковачев
Момчил Димитров Желязков
Лазар Стаев Велевски
"Фрукт продукт" ООД

Горско стопанство
Физикогеографските условия и структурата на поземлените ресурси, както и
регулираната горскостопанска дейност, са фактори за развитието на горското
стопанство на територията на община Хисаря.
Горският фонд на територията на общината се стопанисва от ТП „Държавно
горско стопанство- Хисар“, което е поделение към „Южноцентрално държавно
предприятие“ – гр. Смолян.Дърводобивът се извършва по утвърдени
лесоустройствени планове и се възлага на лицензирани предприятия по процедури,
нормативно уредени.
Таблица №36: Горски територии в община Хисаря по землища в ха към 01.01.2008 г.24
Населено място

Обща
В това число:
Държавна собственост
площха Залесена Незале- Недърво- Обща Залесена Незале- Недървоплощ - ха сена
произв. площха площ - ха сена
произв.
площ - площ -ха
площ - площ -ха
ха
ха
гр. Хисаря
9 303,1
3 377,4
1462,3
1322,2
64,2
75,9
с. Беловица
3 234,1
547,0
184,1
144,7
15,9
23,5
с. Красново
5 418,4
2 249,6
227,3
186,2
5,8
35,3
с. Кръстевич
4 594,3
2 447,4
686,0
615,5
7,4
63,1
с. Мало Крушево
1 075,6
95,4
83,0
66,4
11,1
5,5
с. Михилци
2 631,2
840,5
515,4
437,3
52,4
25,7
с. Мътеница
3 225,9
2 299,6
1007,7
924,4
23,7
59,6
с. Ново Железаре
1 861,9
19,1
7,1
7,1
с. Паничери
5 595,0
714,4
691,4
580,5
44,2
66,7
с. Старо Железаре 3 402,1
106,7
37,8
35,6
1,8
0,4
с. Старосел
12 698,9
7 561,5
7085,8
6654,3
39,8
391,7
с. Черничево
1 818,4
151,1
31,1
25,4
4,5
1,2
Общо
54 858,9 20 409,7
0,0
0,0 12019,0
10999,6
270,8
748,6
Източник: ТП „Държавно горско стопанство Хисаря“

Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на дейности като
туризма, дърводобива и дървопреработването, лова и риболова, рационалното и
екологосъобразното ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби. В
структурата на поземления фонд в общината горските територии заемат –
20 608,9ха 25, който представлява 37,6% от общата площ на общината.

24
25

Данните са към 01.01.2008 г., актуални данни се очакват след лесоустройството през 2017 г.
Баланс на територията към 31.12.2000 г. (Агенция по геодезия, кадастър и картография към МРРБ)
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От общата площ на горските територии залесената площ е 20 409,7 ха.
Горските територии по видове собственост са разгледани в таблица №37.
Горските територии - държавна собственост са 58,8% (12 019 ха); общинска
собственост са 27,35% (5 591 ха); на физически лица са - 11,9% (2 431 ха); на
юридически лица – 1,3% (269 ха) и на религиозни организации –0,64% (131 ха).
Таблица №37: Горски територии в община Хисаря по вид собственост към 01.01.08 г.26
Населено място

Обща
В това число:
площха Държавна Общинска На физич. На юридич. На религиозни
- ха
- ха
лица - ха лица - ха
орг-ции - ха
гр. Хисаря
1 462,3
с. Беловица
184,1
с. Красново
227,3
с. Кръстевич
686,0
с. Мало Крушево
83,0
с. Михилци
515,4
с. Мътеница
1 007,7
с. Ново Железаре
7,1
с. Паничери
691,4
с. Старо Железаре
37,8
с. Старосел
7 085,8
с. Черничево
31,1
Общо
20 441,0
12 019,0
5 591,0
2 431,0
269,0
131,0
Гори извън горския фонд
1 438,0
32,0
1 172,0
229,0
5,0
0,0
(по ЛУП 2008)
Източник: ТП „Държавно горско стопанство Хисаря“

№38.

Видовият състав на горите на територията на общината е представен в таблица

Таблица №38: Горски територии по състав на горите в община Хисаря към 31.12.2015 г.
Вид на горите

Площ на горските територии
(ха)
Обща площ
21 879
Иглолистни гори
5 630
Широколистни високостъблени
3 222
Издънкови
11 398
Нискостъблени
1 629
Източник: ТП „Държавно горско стопанство Хисаря“

Залесени площи (горски територии – държавна собственост) в община Хисаря
са: 2012 г. – 64 дка; 2013 г. – 206 дка; 2014 г. – 33 дка; 2015 г. – 323 дка; 2016 г. – 252
дка.
Заетият персонал в ТП „Държавно горско стопанство Хисаря“ на територията
на общината за 2016 г. е 40 души.
Вторичен сектор
Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост,
строителство, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и

26

Данните са към 01.01.2008 г., актуални данни се очакват след лесоустройството през 2017 г.
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на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване.
В общината секторът е представен от 55 производствени единици.
Промишлеността в община Хисаря не е силно развита и липсват големи
предприятия в този отрасъл. Най-добре развита е хранително-вкусовата
промишленост.Леката,
дърводобивната
мебелната
промишленост
и
металообработването получават значително по-малък дял сред отраслите.
Преобладаващи са малките и средните фирми.Собствеността е 100% частна.
В хранително-вкусова промишленост работят околодеветнадесет фирми, като
преобладаващи са малките.В сферата работят три бутилиращи предприятия за
минерална вода.Най-старо и спо-голям производствен капацитет е ТПК “БК ХИСАР”.
През 2004 г. предприятието е внедрило обновени модерни високопроизводителни
бутилиращи линии на съвременно технологично ниво. С по-малък капацитет за
производство са останалите две компании - “Аугуста-91” АД и “МИЛЕНИУМ” ООД.
Хлебопроизводство, производство на тестени и шоколадови изделия,
безалкохолни напитки и боза се извършва от около четиринадесет фирми.
Продукцията на функциониращите фирми е предназначена за пазара на общината.
В месопреработвателния сектор работи фирмата “ФЛАЙШПРОДУКТЕ” ООД.
Характерно за фирмите е, че в по-голямата си част са малки, с амортизирано
оборудване, неотговарящо на съвременните изисквания. Почти всички фирми, поради
липса на пазари и ниско потребителско търсене, работят с непълен капацитет на
производствените си мощности.
Леката промишленост на територията на общината е изключително слабо
развита. Функционират малки предприятия, свързани основно с производството на
трикотажни изделия и спортни облекла.
Дърводобивната и мебелната промишленост са слабо застъпени, като в
община Хисаря работят няколко частни фирми. Дейностите относно дърводобива се
извършват от Държавно лесничейство – Хисаря. Общината притежава гори и също
извършва горскостопанска дейност.
Подотрасълът металообработване е със затихваща дейност.
Фирмите в отрасъл „Строителство“ на територията на общината са много
малко. Строителна дейност се извършва от общинско предприятие Дейност „Чистота,
озеленяване, строителство и ремонт” и няколко частни фирми, които изпълняват
ниско строителство и строително ремонтни дейности. Характерно за отрасъла е, че
през последните няколко години броя на строителните фирми остава непроменен.
Третичен сектор
Третичният сектор, според Националната класификация на икономическите
дейности(НКИД) включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15
години той се изявява като най-адаптивен в съвременните условия.
Неговото развитие е свързано с подобряване на позициите му в икономическия
комплекс, което се потвърждава от анализираните икономически показатели. В този
сектор са включени отрасли, свързани с т.нар. публични („бюджетни“) услуги и
отрасли с обслужващ характер, които се развиват на пазарен принцип.
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От анализите и оценките на третичния сектор, се установи, че от отраслите в
сектора на услугите, които се развиват на пазарни принципи с по-голяма значимост в
община Хисаря са „Хотелиерство и ресторантьорство“ и„Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“.
Наличието на уникални природни условия и ресурси, лечебните минерални
води, чистотата и качеството на околната среда, както и богатото културно–
историческо наследство са факторите, които определят приоритетното за общината
развитие на туризма. На територията на общината са обособени две курортни
селища, които са с национално и международно значение - гр. Хисаря и с. Красново –
Красновски минерални бани. Предприетите мерки по реновиране на високо
категорийните хотели и изграждането на нови такива, съчетано с подобряване
качеството на туристическия продукт определят Хисаря като утвърдена туристическа
дестинация както на вътрешния, така и на международния туристически пазар.
Туристическата база е добре изградена и е посещавана от хиляди туристи.
В отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ са заети 776 души или 37,8% от
заетите в общината, обхванати в 67 предприятия (13,9% от предприятията в
общината) и реализират 27,4% от всички нетни приходи от продажби в общината
(23 268 хил. лв.).
Предприятията в отрасъл „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са
152 или 31,5% от предприятията в общината, като реализираните нетни приходи от
продажби в отрасъла са 6 251 хил. лв. или 9,2% от всички нетни приходи от продажби
в общината, а заетите в този отрасъл наброяват 340 души (16,6% от всички заети).
В сектора към 31.12.2015 г. са заети 1251 души, обхванати в 321 предприятия в
общината, които реализират 84 836 хил. лв. нетни приходи от продажби.
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9. Транспортна система
Пътната мрежа на територията на община Хисаря е формирана от
републикански и общински пътища. Конфигурацията на пътната мрежа е
предопределена от спецификата на релефа, от исторически оформените трасета за
близки и далечни дестинации, гъстотата на селищната мрежа, гъстотата на
обитаване, трудови и друг вид пътувания по определени направления и др.
Анализът на състоянието на изградената общинска пътна инфраструктура
показва, че пътната мрежа на територията на общината е добре и равномерно
развита. В обсега и попадат четири пътни отсечки от Републиканската пътна мрежа с
дължина 68,112 км.
Състоянието на републиканските пътища е сравнително добро, като само някои
участъци се нуждаят от основен ремонт /подмяна на пътното легло и нова ясфалтова
настилка/. Подържането на републиканската пътна мрежа на територията на община
Хисаря се осъществява от Областно пътно управление – гр. Пловдив.
Състоянието на общинските пътища на територията на общината също е
добро. Подържането на общинските пътища се извършва от общината.
Всички пътища от републиканската и общинската пътни мрежи са отворени за
обществено ползване и осигуряват нужните връзки между селищата в общината и с
републиканската пътна мрежа.
Таблица №39: Републикански пътища на територията на община Хисаря
№ на
пътя

Наименование

Наименование на участъка От км
на територията на община
Хисаря

До км Дължина
на
участъка
(км)
11+600 15+800
4,2

Карлово-Баня-Долна махала-Труд- Граница община Карловоп.в. Труд-Пловдив
Долна махала-Граница
община Калояново
III-606 (Пирдоп-Розино)-КопривщицаГраница община Стрелча41+350 62+800
Стрелча-Кръстевич-КарсиновоКръстевич-КарсиновоБеловица-Любен-Неделево-Голям Беловица-Граница община
чардак-Малък чардак-СтроевоСъединение
(Труд-Пловдив)
III-642 (Баня-Долна махала)-Хисаря(Баня-Долна махала)-Хисаря- 0+000 20+834
Черничево-Дуванлин-Калояново- Черничево-Граница община
(Долна махала-Труд)
Калояново
III-6061 Красново-Красновски баниКрасново-Красновски бани0+000 21+628
Старосел-Паничери-Старо
Старосел-Паничери-Старо
железаре-Черничево
железаре-Черничево
Източник: Планово задание за ОУПО Хисаря
II-64

21,450

20,834

21,628

На територията на община Хисаря Функционират следните общински пътища в
съответствие с решение №236 от 13.04.2007 г. за утвърждаване списък на
общинските пътища, на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата:
 PDV 1057 /III-642/ Калояново-Житница-Граница община (КалояновоХисаря)-Старо Железаре /III-6061/ - 5,660 км;
 PDV 1360 /II-64, Карлово-Песнопой/ - Граница община (Хисаря-Карлово)Войнягово-Климент-Каравелово- /PDV 1290/ - 3,100 км;
 PDV 1361 /III-642/ Хисаря-кв. Миромир – 2,500 км;
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 PDV 1365 /III-6061, Красново-Паничери/ - Старосел-Тракийски култов храм
– 5,200 км;
 PDV 2362 /III-642 Хисаря-Дуванлии/-Черничево – 1,500 км;
 PDV 2363 /III-6061, Старосел –Старо Железаре/ Паничери-Мътеница
– 4,857 км;
 PDV 2364 /III-605, Беловица-Любен/ - Мало Крушево – 1,900 км.
По данни от Общински план за развитие на община Хисаря 2014-2020 г.
разпределението на пътната мрежа по класове и дължини е както следва:
 Път втори клас ІІ-64 с дължина 3,95 км Пловдив - Карлово /в землището
на с. Михилци/;
Пътища трети клас с обща дължина 59,925 км:
 Път ІІІ-642 с дължина 19,4 км /ІІ-64 - Михилци - Хисаря - Черничево –
Калояново/;
 Път III-6061 с дължина 21,8 км /Черничево – Старо Железаре – Паничери –
Старосел – Красново/;
 Път ІІІ-606 с дължина 22,675 км /Любен – Беловица – Красново – Кръстевич
– Стрелча/;
Общинските пътища са с обща дължина 24,717 км.
Транспортните услуги на територията на общината обхващат автобусен и
железопътен транспорт за превоз на пътници. Автобусният транспорт покрива на
100% всички населени места в общината. Собствеността на превозните фирми е
изцяло частна. Населението на общината има постоянна връзка с общинския център,
областния център и другите населени места от страната, осигурен от общинската,
областната и националната транспортни схеми.
Железопътният транспорт (жп линия Пловдив-Хисаря) е от второстепенно
значение за транспортното обслужване на територията на общината. Линията е
електрифицирана.
При разработване на елементите на транспортната инфраструктура в обхвата
на решението за ОУПО е търсено:
 Съчетаването на локалната транспортна система с регионалните и
национални транспортни системи;
 Допълване на пътната мрежа с липсващите транспортни връзки и
доизграждане на съществуващите;
 Освобождаване във възможната степен на територията от транзитните
потоци;
 Рационализиране на връзките с обществен транспорт;
 Създаване на предпоставки и условия за приоритетно използване на
алтернативни на личния транспорт превозни средства – като обществен транспорт,
велосипеди и др.
Прогнозната транспортна инфраструктура създава предпоставки за оптимално
функциониране на всички структурни териториални елементи на ОУПО-главен и
вторични центрове, зони за интензивно приложение на труд, обитаване, зони за отдих,
спорт и рекреация и др.
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В търсене на оптимално решение за транспортно-комуникационна достъпност
на всички населени места и урбанизирани територии със собствен строителен
полигон, авторският колектив приемайки за изследванията за интензивност на
движението (данни на АПИ – Приложение №3 на стр. 82 и 83) е разработил и
усъвършенствал транспортно-комуникационната мрежа на територията на общината
в перспективният хоризонт на ОУПО.
Специално внимание е обърнато на товарното автомобилно движение, като е
предложено ново трасе на обходен път в източна посока на гр. Хисаря, с цел
минимално затормозяване на градската среда с шум и отработени газове,
безопасност и безконфликтност на територията, по-бърза и по-добра достъпност и
обслужване.
Предвидени са възможности за развитие на вело-движението като посоки и
трасета, рационално отчитащи наличието на релеф, културни и исторически
активности, демография, балнео и курортно дело.
С общия устройствен план е създадена възможност за изграждане на ново
трасе, което да свързва гр. Хисаря със село Мътеница.
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10. Инженерна инфраструктура
10.1. Водоснабдяване и канализация
Общо описание
Община Хисаря е разположена в Горнотракийската низина, върху южните
склонове на Средна гора. Намира се в Област Пловдив на около 45 километра
северно от Областния център град Пловдив. Административен център на общината е
гр. Хисаря.
През 1964 година, курортното селище Хисар-Момина баня, образувано от
съединяването на с.Хисар /сегашния археологически резерват/ и някогашното голямо
село Хисар-Момина баня е обявено за град с името Хисаря. В границите му влизат:
Хисар - централната градска част /археологическият резерват/ и с.Хисар-Момина
баня, като квартал “Момина баня”. По-късно към новия град са присъединени селата
Веригово и Миромир, като квартали “Веригово” и “Миромир”.
Според Административно-Териториалните Единици (ЕКАТТЕ), гр.Хисаря е
трета категория с код PDV 37 и съгласно „Наредба 2 - за проектиране, изграждане
и експлоатация на водоснабдителни системи“ от 19.04.2005г. чл.4, ал.2 попада във
втора категория водоснабдителна система.
Селищната мрежа на общината включва селата:с.Михилци, с.Старосел,
с.Старо Железаре, с.Ново Железаре, с.Красново и Красновски бани, с.Кръстевич,
с.Мътеница, с.Беловица, с.Черничево, с.Паничери, с.Мало Крушево.
10.1.1. Водоснабдяване
Град Хисаря, селата Михалци, Черничево и Старо Железаре се
водоснабдяват от 6 бр. шахтови кладенци, изградени на водовземната тераса на
р.Стряма с проектен дебит от 320 л/с. Реално се ползват около 150 - 180 л/с.
Тръбните кладенци са разделени на две групи:
 I група (1 бр.тр.кл.) – ТК3.
От тръбен кладенец 3 чрез бункерна помпена станция I подем, водата се
подава напорно до помпена станция II подем по самостоятелен водопровод изпълнен
от стоманени тръби с диаметър Ø300mm (L=950m). Водното количество постъпва в
отделен черпателен резервоар, от където помпените агрегати от помпената станция
II подем, с байпасна връзка обединяват водните количества с тези на II-та група
тръбни кладенци и по общия и за двете групи стоманен водопровод с диаметър
Ø500mm (L=237m) водата се подава в обща облекчителна шахта.
 II група (5 бр.тр.кл.) – ТК4, ТК5, ТК6, ТК7, ТК8.
Петте броя тръбни кладенци са свързани последователно с напорноревизионни шахти. Тласкателният водопровод е изпълнен от стоманени тръби като
след всяка напорно-ревизионна шахта има промяна на диаметъра за намаляването
на загубите във водопровода, породени от увеличаването на водното количество.
Преди излизането на общия водопровод за петте тръбни кладенеца от санитарноохранителната зона на помпената станция е изградена ревизионна шахта, в която се
извършва обеззаразяването на водата с предварително обработен хлор-газ. След
ревизионната шахта стоманеният водопровод преминава в етернитов с диаметър
Ø476mm. Дължината на тласкателния водопровод до помпената станция II подем е
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L=1362m. Там водното количество постъпва в самостоятелен черпателен резервоар
на помпената станция II подем. В най-високата точка на водоснабдителната система
има изградени две облекчителни шахти, до които помпените агрегати изтласкват
необходимите водни количества по тласкателни стоманени водопроводи с диаметри
Ø500 и Ø300mm. От тях водата се транспортира гравитачно до съществуващите
напорни резервоара на гр. Хисаря по два успоредни етернитови водопровода
съответно:
Ø300Е и Ø250Е – изпълнен през 1959г. и частично реконструиран с PVC Ø300
тръби през 1997г.
Ø500Е – изпълнен през 1976 г.
Поради честите и големи аварии на водопровода, подновен с PVC тръби с
диаметър Ø300mm, подаването на вода в облекчителната шахта на малкия
водопровод се преустановява. В помпената станция II подем посредством байпасна
връзка водното количество от I и II водоснабдителни групи се обединява и изтласква
към облекчителната шахта на големия водопровод. В експлоатация е само големият
водопровод с диаметър Ø500mm – изпълнен през 1976 г. като след реконструираното
трасе на малкия водопровод е направена байпасна връзка между двата успоредни
водопровода. След байпасната връзка в експлоатация са и двете трасета.
Малкият водопровод с диаметър Ø250 и Ø300mm, изпълнен от етернитови
тръби, подава водните количества директно във НР ниска зона V=1400m3, а по другия
водопровод – Ø500Е водните количества постъпват във НР средна зона V=6000m3.
При НР ниска зона е изградена превключвателна шахта за преразпределение на
постъпващите водни количества към двата НР - V=1400m3 и V=6000 m3. Посредством
помпена станция, изградена непосредствено до НР средна зона V=6000m3 се подават
необходимите водни количества във НР висока зона - V=900m3. Помпената станция
е в добро конструктивно и технологично състояние.
От големия напорно-гравитачен водопровод с диаметър Ø500mm
от
етернитови тръби за гр. Хисаря, след облекчителната шахта има изградени две
отклонения за с.Михилци. Едното е захранвало директно напорния НР на селото, но
е спряно от експлоатация поради честото му авариране. Сегашното захранване на
селото се осъществява от водопровод, изпълнен от етернитови тръби с диаметър
Ø100mm, който доставя водата в разпределително-водопроводната мрежа на селото
и към напорния резервоар, който вече е в действието си на контра-водоем.
От водоснабдителна система Хисаря се водоснабдяват и населените места
с.Старо Железаре и с.Черничево. Техните напорни резервоари се захранват
гравитачно като водовземането е от вътрешната водопроводно-разпределителна
мрежа на гр. Хисаря, като то се извършва с общ и за двете населени места PEHD
водопровод
с номинален диаметър
DN140mm. Разделянето на двата
водоснабдителни потока се извърша посредством напорно-разпределителна връзка
– тройник. След разделянето на двата потока до напорния резервоар/ V=260м3 / на
с.Старо Железаре е изграден напорно-гравитачен водопровод от етернитови тръби с
диаметър Ø125mm, а до този на с.Черничево с диаметър Ø150mm и Ø100mm също
от етернитови тръби е реконструиран участък с PEHD тръби с номинален диаметър
DN140mm. Преди напорния резервоар /V=180м3 / на с.Черничево има изградена
облекчителна шахта за прекъсване на напора и понижаване на налягането в напорно91

гравитачния водопровод. За с.Старо Железаре има изготвен проект за подмяна на
водопроводната мрежа, който не е реализиран изцяло до този момент.
Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ от 14.05.07г.
е учредена Санитарно-охранителна зона около водовземните съоръжения и помпени
станции на групата „Хисар-Баня“,захранваща град Хисаря, селата Михалци,
Черничево и Старо Железаре, съгласно проектираните разработки при изграждането
им.
Капацитетът на водоизточника задоволява на 100% максимално часовата
консумация за частния и за обществения сектор, както и необходимите 10 l/s за
противопожарни нужди.
Вътрешната водопроводна мрежа на гр.Хисаря, обхващаща централната
градска част и кварталите Момина баня, Веригово и Миромир е зонирана. За
захранване на съответните зони – висока, средна и ниска са изградени напорни
водоеми с коти водни нива отговарящи на изискванията на Наредба №2 за
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за
осигуряване на максимално допустими налягания в зоните, гарантиращи нормална
работа на водопроводната мрежа (допустимо налягане – 6 атм.)
Водоем висока зона V=900 м3 - захранва високите части на кварталите Момина
баня и Веригово в границите с коти терен от 400.00 до 450.00.
Характерни коти водоем висока зона V=900 м3
- к. терен – 464.00 м.
- к. вл. тръба – 465.35 м.кк
- к. водно ниво – 465.25 м.
- к. хранит. тръба – 461.00 м.
Водоем средна зона V=6000 м3 захранва ниските части на кварталите Момина
баня и Веригово и районите от централната градска част на гр.Хисаря с коти
надморска височина от 360.00 до 400.00
Помпена станция III-ти подем е изградена непосредствено до НР за средна зона
V=6000m3 и служи за подаването на необходимите водни количества във НР висока
зона - V=900m3. Тя се контролира изцяло автоматично. Помпената станция е в добро
конструктивно и технологично състояние.
Характерни коти водоем средна зона V=6000 м3
- к. терен – 419.00 м.
- к. вл. тръба – 421.58 м.
- к. водно ниво – 420.00 м.
- к. хранит. тръба – 415.70 м.
Водоем ниска зона V=1400 м3 захранва ниските части на централната градска
част на гр.Хисаря и кв.Миромир с коти ограничаващи ниската зона на града от 310.00
до 360.00
Характерни коти водоем ниска зона V=1400 м3
- к. терен – 404.85 м.
- к. вл. тръба – 406.22 м.
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- к. водно ниво – 606.00 м.
- к. хранит. тръба – 402.00 м.
В периода 2013г. - 2015г. е изпълнено строителството по реконструкция на
11.658 км от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Хисаря- кв.Веригово, кв.Момина
баня и кв.Миромир по проект финансиран по ОПОС:“ Интегриран проект за воден
цикъл на гр.Хисаря“.
Със средства на „ВиК“ ЕООД Пловдив са реконструирани 7.023км от
разпределителната мрежа на града.
След реконструкцията на вътрешните мрежи на кварталите на гр.Хисаря,
дължината на мрежата е 64.22км., от които 29% са реконструирани.
Село Кръстевич се водоснабдява от речно водохващане на р.Геренска с
капацитет Q=1,5 л/с.Водата преминава през груб утаител, след което постъпва
гравитачно в два броя бавни филтри и оттам в напорен резервоар с обем V=70м3.
През летния сезон дебита на водоизточника намалява и се чувства недостиг на
вода. Това налага направата на ново водохващане, разположено северно от
с.Кръстевич, както и използването на други водоизточници като се включат в
експлоатация изпълнени през 1989г. тръбни кладенци, след необходимо пречистване
от нитрати.Със заповед на МОСВ от 16.07.03г. е учредена Санитарно-охранителна
зона за открито речно водохващане на територията на с.Кръстевич.
Селата Беловица и Мало Крушево се водоснабдяват от 3 броя тръбни
кладенци с капацитет Q=17л/с , разположени в землището на с.Старосел. Водата от
тръбните кладенци чрез довеждащ водопровод Ф200 постъпва в напорен резервоар
с обем V=220м3 и оттам към селата Беловица и Мало Крушево. През 2004г. е изготвен
проект за санитарно-охранителна зона на ПС “Беловица“.
Село Мътеница се водоснабдява от един брой тръбен и един брой шахтов
кладенец, разположени в землището на с. Паничери с общ дебит Q=7л/с и от там чрез
помпена станция водите постъпват в напорен резервоар с обем V=140м3, който
водоснабдява селото. Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски
район“ от 11.04.08г. е учредена Санитарно-охранителна зона за ТК около ПС
“Мътеница“.
Село Ново Железаре се водоснабдява от един брой тръбен кладенец с дебит
Q=10л/с, след който водата постъпва в напорен водоем с обем V=140л/с, който
водоснабдява селото. Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски
район“ от 14.05.07г. е учредена Санитарно-охранителна зона за ТК около БПС “Ново
Железаре“. За с. Ново Железаре има изготвен проект за подмяна на водопроводната
мрежа, който не е реализиран изцяло до този момент.
Селата Красново и Красновски минерални бани се водоснабдяват от 3 бр.
тръбни кладенци, разположени в землището на с.Красново.От тръбните кладенци
водата постъпва в напорен резервоар с обем V=700м3, който водоснабдява двете
селища. Със заповед на Басейнова дирекция „Източно-Беломорски район“ от
05.03.08г. е учредена Санитарно-охранителна зона за 3бр. ТК около ПС “Красново“.
Село Старосел се водоснабдява от открито речно водохващане на р.Раковица.
При намаляване дебита на водохващането през летния сезон и увеличаване на
водопотреблението се стига до недостиг на вода. Необходимо е да се регулира
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пречистването на реката от речното водохващане от р.Раковица и да продължи да се
използва за водоснабдяване на селото тракийските храмове над с.Старосел, тъй като
водата се подава гравитачно , което е икономически по-изгодно.При тези
обстоятелства за допълнително водоснабдяване се ползват 4 броя тръбни кладенци,
разположени в меността „Дъбравата“, които нагнетяват водите до напорен резервоар
с обем V=400м3. В този участък са разположени и два броя кладенци за
водоснабдяване на с.Паничери. Със заповед на Басейнова дирекция „ИзточноБеломорски район“ от 06.12.2005г. е учредена Санитарно-охранителна зона за речно
водохващане на р.Раковица за водоснабдяване на с.Старосел, както и заповед от
01.09.06г. за 2бр.ТКпри ПС “Ефче“. За с.Старосел е изготвен проект за подмяна на
водопроводната мрежа, който не е реализиран изцяло до този момент.
СелоПаничери се водоснабдява от 2 броя шахтови кладенци , от които водата
се нагнетява до напорен резервоар с обем V=240м3, както и от два броя кладенци от
групата, разположена в месността „Дъбрава“. Със заповед на Басейнова дирекция
„Източно-Беломорски район“ от 11.09.06г. е учредена Санитарно-охранителна зона за
2бр.ТК около ПС “Паничери“.
Вътрешната водопроводна мрежа на гр.Хисаря и селата от Общината са
изградени предимно от етернитови и поцинковани тръби, които са негодни за
употреба и са предпоставка за чести аварии и загуби на питейна вода.
Водопроводната мрежа на кварталите „Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“
в гр. Хисаря, е подменена и реконструирана през 2014 година чрез реализиране на
проект за подобряване на водния сектор по проект“Изграждане и реконструкция на
битова и дъждовна канализация в кв.“Момина баня“,“Веригово“и „Миромир“ в
гр.Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на кв.“Момина
баня“,“Веригово“ и „Миромир“ в гр.Хисаря.
За водоснабдителните системи на община Хисаря могат да се обособят
следните изводи:
 Външните водопроводи, които са изпълнени от етернитови тръби да се
подменят с нови, съвременен клас тръби с цел намаляване загубите на питейна вода
във външните водопроводи;
 До момента се изграждат отделни клонове от водопроводната мрежа в
централна градска част от полиетиленови тръби;
 След реализиране на Воден цикъл по програма ОПОС 2007-2013 година са
изградени и рехабилитирани водопроводните мрежи в кварталите –„Веригово“,
„Момина баня“ и „Миромир“;
 В останалите селища от общината е необходима подмяна на
амортизираните водопроводни мрежи с подходящ вид тръби и диаметри, отговарящи
на нормативните изисквания. Икономически изгодно би било успоредно с изграждане
на канализационните мрежи да се извършва и реконструкция на водопроводната
мрежа;
 Водовземните съоръжения е необходимо да бъдат почиствани периодично,
а каптажните шахти да се ремонтират;
 Санитарно-охранителните зони около тях да се маркират, да се подновят
предупредителните табели за съответните пояси.Оградите около СОЗ I пояс да
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севъзстановят съгласно Наредба №3 от 2000г.;
 Съществуващите водоеми да се ремонтират, където е необходимо с оглед
намаляване на филтрационните процеси;
 Необходимо е да се предвиди мониторингова система за наблюдаване на
дебита и качествата на водоизточниците;
 Да се монтират уреди за измерване на постъпващите и използвани водни
количества от водизточниците, във водоемите и в началото на населените места.
Минерални води на гр. Хисаря
Водите в гр.Хасаря са слабо минерализирани – 170-275 мг/л.с., с
преобладаващо съдържание на хидрокарбонати и натрий. Реакцията на водата е
алкална - Рн 7,9 – 9,0. Съдържанието на флуор е 4-5 мг/л. Общо хисарските води са
с ниски стойности на биологично значимите параметри за физиологичнотерапевтичното и профилактично действие върху организма. Това се отнася както до
концентрацията на различните химични елементи, така и до радиоактивността на
водите. Повишеното съдържание на флуори ограничава питейното им приложение до
30-40 дневен курс. За питейно лечение водите се използват при бъбречно-урологични
заболявания, заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчните
заболявания. Радиоактивността на минералната вода, особенно на каптаж „Момина
баня“ и цондажи 1 и 5 дава възможност за провеждане на радонови инхалации.
Минералната вода в с.Красново е слабо минерализирана – 354 мг/л.,
хидрокарбонатно-сулфатно натриева, с 3-4 мг флуор. Минераланат вода от
находището в с.Старо Железаре се използва само за пиене.
Комплексната оценка на минералните води на територията на балнеоложкия
комплекс на община Хисаря показва недостатъчно висока степен на използваемост
на общия дебит. В гр.Хисаря от 4000 м3/ден водно количество за денонощие се
използват 3 645 м3/ден. Големия брой консуматори и разпокъсаната мрежа от локални
тръбопроводи от водоизточниците към тях прави сегашната експлоатация на водата
нерационална. Целесъобразно е да се осигури целогодишно и денонощно използване
на дебита , като се преоцени сегашното използване на водата и се насочи предимно
към общокурортните заведения-балнеофизиолечебници,питейни зали, лечебни
плажове.
Целесъобразно е да се проучи и възможността за вторично използване на
топлинната енергия на отпадната минерална вода за нуждите на оранжерийни и други
стопански консуматори.
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Таблица №40:

№по Находи- ТемпеУтвърдени експлоатациони ресурси
Разрешено Свободен
Прил.
ще
ратура Регионални Локални експлоатационни водоползване ресурс
№2
на
експлоатаресурси по водовземни (потребление)
към минерал
(Средноционни
съоръжения
чл.14, на вода
(Средногодигодишен
ресурси на
т.2 ат
t0C
шен
дебит)
дебит)
находището
(л/сек)
ЗВ
(л/сек)
(л/сек)
(л/сек)
1
2
3
4
5
6
7
Западна група
Сондаж №5
1,90
1,05
0,85
КЕИ Русалка
0,80
0,00
0,80
КЕИ Свежест
0,07
0,00
0,07
КЕИ Топлица+
общо
общо
общо
Бистрица
0,50
0,00
0,50
КЕИ Чобан чешма
0,40
0,40
0,00
КЕИ Момина сълза
0,40
0,40
0,00
КЕИ Стублата
0,00
0,00
0,00
Сондаж №4
1,10
0,20
1,10
Сондаж №6
1,20
1,20
0,00
Източна група
93 Хисаря
47
31,47
Сондаж №1
Сондаж №3
Сондаж №7
0,30
0,30
0,00
КЕИ Момина баня
7,80
7,70
0,1
КЕИ Парилки
2,60
2,60
0,00
КЕИ Вълкови +
Пепеляшка
3,90
1,68
2,22
КЕИ Чаир баня
5,50
3,70
1,8
КЕИ Б.Миромир
общо
общо
общо
0,30
0,00
0,30
2,30
0,75
1,55
2,40
1,00
1,40
Източник:

10.1.2. Канализация
Град Хисаря е разположен в Източнобеломорския водосборен басейн, в
поречието на река “Марица”. Първите цялостни проекти за канализация на град
Хисаря (ЦГЧ) са разработен през 50-те години на миналия век. Приета е разделна
канализационна система, като мрежата е решена с 4 главни събирателя (в централна
градска част) и 7 главни колектори (в кварталите), както и външен колектор от кв.
“Момина баня”. През 60-те години съгласно тези проекти са изградени цялостно
колекторите и голяма част от битовата канализационна мрежа. Битовата мрежа
обхваща почти на 100% отпадъчните битови водни количества от населението.
Дъждовната канализационна мрежа е изграждана в много малка степен (27%), в
местата където е имало проблеми с отводняването.
Въпреки значителната си възраст, съществуващата мрежа на града изпълнява
своите функции. Добрите надлъжни наклони осигуряват нормално оттичане на
битовите отпадъчни води в битовата канализация. След събирането им в
канализацията, отпадъчните битови и промишлени водни количества, се отвеждат до
ПСОВ за пречистване.
Дъждовната канализация изпълнява добре своите функции при слаби и средно
интензивни дъждове. Поради ниска гъстота на дъждоприемните решетки, при
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интензивни дъждове по улиците на централна градска част се явяват значителни
водни течения.
След реализиране на „Воден цикъл“ по програма ОПОС 2007-2013 г., са
изградени канализационните мрежи в кварталите – „Веригово“, „Момина баня“ и
„Миромир“. В тези квартали е приета смесена канализационна система. По този
проект е изградена канализационна помпена станция за кв. “Миромир“ и отпадъчните
води от квартала са включени в съществуващата ПСОВ - гр.Хисар.
Общата дължина на съществуващата канализационна мрежа на гр. Хисаря е
67 734 m. 95% от населението на града е включено в канализацията.
Освен гр. Хисаря и с. Старосел има изградена канализационна мрежа (около
80%), която зауства в река минаваща през селото без пречистване. Предстои
изграждане на ПСОВ и въвеждане в експлоатация на канализационната мрежа. За
целта има предложение от Община Хисаря за започване на процедура за изготвяне
на ПУП-ПРЗ за ПСОВ и парцеларен план на трасе за външен канализационен
колектор.
Село Паничери също има изградена канализационна мрежа без ПСОВ.
Останалите селища в общината нямат законно изградени и въведени в
експлоатация канализационни мрежи и пречиствателни станции.
За канализационната мрежа на гр.Хисаря могат да се направят следните
констатации:
 Канализационната мрежа е изградена в по-голямата си част в ЦГЧ, както и в
кварталите „Момина баня“, „ Веригово“ и „ Миромир“;
 Останалите селища в община Хисар нямат официално въведени в
екплоатация канализационни мрежи. Някои от тях имат разработени проекти, които
не са реализирани.
Пречистване на отпадъчните води
Град Хисаря има съществуваща и действаща ПСОВ. Въведена е в
експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-ЮЦР-11/13.01.2011 г. и е
предоставена за експлоатация на “ВиК” ЕООД, гр.Пловдив със Споразумителен
протокол №Ю-01-41/11.05.2015 год.
Към настоящия момент в ПСОВ постъпват за пречистване отпадъчни води от
гр. Хисаря, кварталите –“Веригово“, „Момина баня“ и „Миромир“, като отпадъчните
води от кв.“Миромир“ се препомпват чрез канализационна помпена станция до
довеждащия колектор към ПСОВ.
Площадката на пречиствателната станция е с площ 27 декара и се намира на
югозапад от града в близост до ”Теке дере” и язовир “Синя вода”.
За ПСОВ е използвана SBR технология - SBR-биостъпало, което се състои от
три независими едно от друго работещи биологични стъпала, които заедно образуват
общото биологично стъпало, но и могат да се експлоатират поотделно като
пълноценни биостъпала. Приемник на пречистените води е р. Синята река, която е II
категория.
В другите населени места в общината няма изградени ПСОВ.
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Заключение
 Община Хисар е осигурена с достатъчно количество вода за питейнобитови и противопажарни нужди;
 Качеството на водата съответства на изискванията на нормативната
уредба и стандарти;
 Съществуващите външни довеждащи водопроводи до водоемите на
населените места се нуждаят от рехабилитация. Те са причина за големи загуби на
вода;
 Вътрешните разпределителни водопроводни мрежи на кв.“Веригово“,
„Момина баня“ и „Миромир“ са рехабилитирани с полиетиленови тръби и са в добро
състояние;
 Вътрешните канализационни мрежи на кв.“Веригово“, „Момина баня“ и
Миромир“, също са изградени наскоро и са в добро техническо състояние;
 Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Хисар е изградена и
функционира.
10.2. Електроснабдяване
Настоящата разработка се изготвя на основата на планово задание на
Инвеститора – Община Хисаря, съобразно разработения общ устройствен план на
територията на община Хисаря и третира състоянието на енергийната
инфраструктура и възможностите за осигуряване на надеждно и качествено
електрозахранване на настоящите и бъдещите потребители в региона. Климатичните
условия на територията са типични предимно за III и IV климатичен район от гледна
точка за механичното оразмеряване на електропроводите и се характеризират със
сравнително висока скорост на вятъра 25-30 м/с. Електроенергийната мрежа е
съставена предимно от въздушни ел. проводи 20 kV, кабелни проводи 20kV, а до гр.
Хисаря преминава въздушен ел. провод 110kV, възлови станции, понижаващи
трафопостове и мрежи НН-предимно въздушни.
Съществуващо положение на електрическата мрежа
Електрификацията в региона е реализирана постепенно през 60-те – 80-те
години на XX в. , адаптирана към спецификата на региона в който липсва тежка
промишленост и преобладава леката промишленост и битовата консумация. Община
Хисар се захранва с ел. енергия от подстанции. Електроразпределителна мрежа в
общината се намира в добро състояние. Поддържа се от EVN България, КЕЦ
Калояново. Общината се захранва с ел. енергия от подстанциите “Хисар” (7 извода за
високо напрежение /ВН/) и “Пясъчник” (2 извода за високо напрежение /ВН/).
Електроразпределителната мрежа 20kV е изградена предимно от въздушни
ел.проводи на стомано-решетъчни стълбове с проводници от алуминий-стомана.
Конфигурацията на схемата е съобразена с особеностите на региона, като са
осигурени алтернативни възможности за захранване на региона от най близките
подстанции при аварийни ситуации, чрез системни връзки между тях.
С промяна на икономическите условия в страната се забелязва постоянно
обезлюдяване на региона и по интензивно на малките населени места. Забелязва се
спад и в леката промишленост, която дава отражение върху консумацията на
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електроенергия, водеща до спад в консумацията през годините на икономическият
преход след 1990 г. Собствеността на съоръженията в района е предимно на
електроразпределителното предприятие - EVN България, КЕЦ Калояново.
Цели и задачи на настоящият проект
Основна задача и предмет на настоящата документация е да се анализира
състоянието на електроенергийната мрежа и преценка на възможностите и
необходимостите от осигуряване на ел. енергия на настоящите и бъдещи
потребители на ел. енергия, както при нормални така и при аварийни ситуации на
енергийната инфраструктура.
Да се посочат и отразят основните съществуващи съоръжения, имащи
определящо влияние по отношение енергийното подсигуряване на региона и
устройствените зони, като се осигурят безопасни отстояния и сервитутни зони за
нормалното им функциониране.Да се определи необходимостта от изграждане и вида
на нови ел. съоръжения за обезпечаване на нови мощности.
Прогнозни електрически товари
Прогнозирането и развитието на електроенергийните товари на този етап е
твърде непосилна, дори несериозна задача, имайки предвид общият характер на
разработката, както и времевият обхват. Определено може да се каже, че развитието
и размера на ел. товари, ще е пряко обвързано с икономическите фактори и
миграционни процеси в региона. Важно е да се отбележи, че трайната и все по
засилваща се тенденция на обезлюдяване на областта в последните 20 години, както
и застаряващото население, логично води до спад на икономически активното
население и на битовото потребление на ел. енергия. Не на последно място трябва
да се спомене и постоянното развитие и навлизане на енергийно-ефективни
технически решения и технологии, които също имат отношение към намаляване на
електропотреблението.
От друга страна леката промишленост в региона липсва тежка промишленост
или рудодобив, а леката промишленост е със затихващи тенденции и се забелязва
изнасянето й към големите градове.
От всички гореспоменати аргументи може да се заключи, че електрическите
товари бележат траен спад през последните години и липсват обективни фактори към
момента, които да променят тази тенденция в обратна посока. В същото време през
последните
години
съществуващата
електроенергийна
инфраструктура
непрекъснато се модернизира и поддържа, чрез използване на по-модерни и понадеждни материали и технологии, осигуряващи по висока надеждност на
електрозахранването, ремонтопригодност и осигуряване на по големи преносни
възможности.
Източници на ел. енергия осигуряващи ел.мощности в региона
Възприети са като основни източници на ел. енергия – подстанциите “Хисар” (7
извода за високо напрежение /ВН/) и “Пясъчник” (2 извода за високо напрежение /ВН/).
Към момента силовите трансформатори в подстанциите имат свободен
капацитет и могат да осигурят бъдещо натоварване, ако се наложи, а при нужда
мрежата 20kV, може да се доразвива, както и да се изграждат нови понижаващи
трафопостове.
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Конфигурация на електрическа мрежа СН - 20 кV.
 Електропроводи СН
Въздушните ел.проводи в едно със сервитутните им зони, определени,
съгласно Наредба 16 са нанесени на чертежите. Възприет е размер на сервитутната
зона, спрямо оста на трасето по 5м. от двете страни на трасето за ВЛ 20кV.
Изграждането и доразвиването на разпределителната мрежа СН и НН ще се изяснява
в следващите етапи и в последващи градоустройствени разработки, като в
зависимост
от
инвестиционният
интерес
и
характера
на
терена
електроразпределителното предприятие има ангажименти по осигуряване на
възможности за присъединяване . Всички бъдещи трасета на кабелните проводи 20
kV и НН ще се съобразяват с уличната регулация и Наредбата за разполагане на
подземни съоръжения.
 Трансформаторни постове
Изграждането на трансформаторните мощности за трансформация на ел.
енергия от 20 kV на 380V се предвижда да се изпълни, чрез трафопостове тип БКТП,
които ще следват инвестиционните процеси в региона. Същите са малогабаритни и
необходимостта от изграждането им ще се определя според условията за
присъединяване и Наредба 6 за присъединяване, при сключване на договор за
присъединяване с електроразпределителното предприятие. При необходимост от
изграждане на трафопост, следва да осигури място от порядъка на 7-8м2.
При избора на местата на БКТП следва да се осигурят техните сервитутни зони
съгласно Наредба 16, както и автомобилен достъп за механизация с оглед тяхното
обслужване и монтаж.
Заключение
Предвид всички гореспоменати аргументи и обстоятелства, може да се
заключи, че съществуващата електроразпределителна мрежа в региона, както към
момента, така и в следващите 20-30 години притежава свободен капацитет за
развитие и осигуряване на нужното енергопотребление на териториите.
В заключение на настоящата разработка трябва да се отбележи, че същата
няма претенции да играе ролята на генерален стратегически план за развитието на
електроенергийната инфраструктура в региона, а по скоро да определи принципно
състоянието й и необходимостта от изграждане на нови мощности, като Подстанция
110/20kV,както и да осигури възможност за бъдещото развитие на
електроенергийната мрежа с цел създаване на ясни правила и условия за
изграждането на енергийната инфраструктура и другите подземни комуникации.
Съществено важно е да се нанесе точно съществуващата инфраструктура и да
се нанесат сервитутните й зони, както и да се избегне хаотичното изграждане на
подземната инфраструктура, за което е необходимо настоящият ОУП и
съпътстващите го специализирани схеми да бъдат съгласувани с всички
експлоатационни организации на съоръжения в района, като техните становища и
настоящите документации да послужат за база при следващите фази на проектиране.
Не на последно място е важно и участието на Община Хисаря при изграждането на
техническата инфраструктура, като нейното активно участие ще бъде гаранция за
добри резултати.
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11. Урбанистична концепция
Целите и задачите на ОУП на община Хисаря произтичат от предназначението
на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда
в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията,
предявени с Плановото задание.
Главната цел на Общият устройствен план на общината е създаването на
оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и
комплексно устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните
структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични
социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен
устройствен фактор.
В този смисъл ОУП на община Хисаря съдържа решения за:
 Структура на територията за обитаване, за производство, за рекреация, за
природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура;
 Строителни граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане
собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално
развитие;
 Устройствени зони;
 Трасета и съоръжения на техническата инфраструктура;
 Защитени архитектурни, културни и др. зони и обекти – паметници на
Недвижимите културни ценности, археология;
 Обекти за обществено обслужване от система “Образование”, “Култура”,
“Здравеопазване”, “Спорт” и др., които се изграждат със средствата на общината и
държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места;
 Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване
стандарта и качествата на околната среда;
 Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната
територия;
 Устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги
устройствени условия.
Общият устройствен план отчита предвижданията на Плана за развитие
на община Хисаря за периода 2014-2020 г.
Общата цел на Плана за развитие на община Хисаря за периода 2014 - 2020 г.
“Постигане на балансирано устойчиво развитие и повишаване качеството на живот
чрез ефикасно и ефективно управление на потенциала на общината.” Общата цел за
развитие в периода 2014 - 2020 г. е утвърждаване на облика и привлекателността на
община Хисаря за живот с повишен стандарт, изградени местни конкурентни
предимства, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси с достъпна и
изградена среда в двата града и селата и е задание за осъществяване на визия за
развитие.
Община
Хисаря
–
модерна
и
просперираща
община
с
конкурентноспособна икономика, притегателен център за живот с отлични
условия за бизнес и туризъм.
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Следвайки тази визия е определена и мисията на общината: Община Хисаря –
средищен център с широки възможности за работа, туризъм и отдих; с добре
разработени екологични, природни, археологически и културни дадености;
развита лека промишленост, разнообразни услуги, модерно селско стопанство,
популярна туристическа дестинация.
Характерна черта за общината са: добре подготвените млади хора, способни
да предлагат и конкурират своя труд и талант в различни области; съвременна
инфраструктура, гарантираща стабилен стандарт на своето население, уважаваща
своето минало и устремена напред.
Във връзка с това са изведени и приоритетните области за бъдещи
интервенции, които са насочени към:
 Осигуряване на необходимите възможности за привличане на
инвестиционни ресурси и тяхната ефективна реализация в рамките на общината;
 Усъвършенстване на съществуващата бизнес инфраструктура и изграждане
на нова такава;
 Подобряване на качеството на живот;
 Подобряване на околната среда;
 Развитие на модерна компактна индустрия и съвременен агробизнес,
генериращи продукция с висока добавена стойност.
Разработването на ОУПО е устойчив процес, координиращ в себе си
създаването на процеси и структури, основани на партньорство и планови документи
значими за развитието на общината (разработени, одобрени или в процес на
реализация). Той трябва да е магнит за търсене и привличане на ресурси.
Философията на проекта е свързана с постигането на баланс между различните
икономически, социални и екологични аспекти на устойчивото развитие, между
различните частни, публични, групови и секторни интереси, между различните
равнища - национално, регионално, местно.
Главната цел на проекта е на база на необходимата изходна информация за
съществуващото положение и за действащите устройствени схеми и планове на
територията, да предложи решение за пътя, методите, средствата и визия на крайния
резултат за постигане на устойчива среда.
Той трябва да предложи визия, в която по най-добрия начин да бъде
реализиран наличния потенциал – обвързаност в извънурбанизираните територии,
защита, опазване и възпроизводство на природения ресурс, стратегическо
географско местоположение, благоприятни природни условия, уникално културно,
материално и духовно наследство, човешки потенциал и други.
Отправни точки и изходна информация за разработване на проекта:
 актуализирана информация за функционалните и интегриращи системи;
 актуални данниот общинските и областни документи за стратегическо
развитие и планиране;
 актуални данниза планова обезпеченост;
 данни за начин на трайно ползване на територията на община Хисаря;
 данни за собственост на територията на община Хисаря;
 допълнителна информация от Общинската администрация;
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Основни принципи, които колективът съблюдава, за оптималност на
решението:
 икономическа целесъобразност, обвързана във времето, начина на
ползване и собствеността на територията
 функционална приложимост съобразена с емкост на територията,
нормативна база и инвестиционни намерения
 приемственост на идеи, наследство и визия
 адаптивност при комплексно отчитане на специфичните характеристики на
района
 гъвкавост при комплексно отчитане на възможностите за варианти на
развитие
 комплексност даваща визия за територията като цяло и всеки един от
нейните елементи и системи в частност като завършен продукт
При разработване на стратегията за развитие и концепцията за устойчиво
устройство на територията в предлаганото решение за проекта са залегнали основни
изисквания, произтичащи от индивидуалността на териториалната обособеност на
общината, като:
 запазване градоустройствената структура на територията на общината и
центровата форма на развитие в отговор на съществуващата реалност за усвоените
в годините извън регулация терени; възможност за създаване на преки транспортни,
пешеходни и инфраструктурни връзки; географското изложение и релеф и достъпност
на елементите и обектите от сферата на общественото обслужване;
 запазване като цяло локализацията на терените за производство и
обитаване в отговор на икономическите и инвестиционни интереси; екосъобразната и
устойчива среда; традиции и достъпност;
 обогатяване обхвата на елементите и разширяване терените за
озеленяване, спорт и отдих в отговор на защита и повишен интерес към
рекреационните дейности;
 запазване на съществуващата центрова система на елементите на
общественото обслужване в отговор на компактното развитие на градския организъм;
 усъвършенстване на транспортната комуникация чрез предложения за
нови връзки и организация на движението;
 актуализиране на елементите и съоръженията на инженерната
инфраструктура;
 презентиране и приоритетно използване на природните, антропогенните,
историческите, археологическите и демографски ресурси (минерални извори,
паметници на Недвижимо културно наследство и др.)
Община Хисаря се характеризира със слабо изразени агломерационни връзки,
с потенциал за бъдещо развитие с най-близките малки населени места. Според НКПР
са определени 4 типа агломерационни ареали и представен техния обхват. Общината
попада в типа агломерационни ареали на малки градове с микрорегионално значение
в територията на групи общини.
Като част от системата от полюси на растеж той е градивен елемент от макропространствената структура в полицентричната урбанистична мрежа на областта.
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Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с
увеличаване на населението, което живее в градовете, така и с разширяване на
градските зони. Той включва различни етапи /урбанизация, деурбанизация или
контраурбанизация и реурбанизация/, които засягат страните в различни епохи
– според географската и историческата ситуация. Степента на урбанизация е
процентът от общото население на страната /или даден регион, община/, което живее
в градовете.
Урбанистични оси на развитие – отчитащи транспортните направления на
коридори от трансевропейската транспортна мрежа и други транспортни мрежи с
национално значение.
При формирането на пространствена структура на общината водеща роля имат
географската характеристика и основните урбанистични оси.
Урбанистичните оси с локален/местен характер са свързани с
административния и пространствен център-град и изградените функционални връзки
с останалите населени места /вторични центрове/.
С решението на ОУПО се засилва влиянието на за развитие на териториалните
структури на вече формираните главни ядра – Хисаря, с прилежащите си приобщени
към регулацията територии и квартали и Старосел, Красново и Красновските
минерални бани, новопредвидените терени и функции. Проучванията на селищната
мрежа и нейните функционални системи, както и перспективите за развитие
подпомагат за формирането на тези две основни урбанистичните ядра.
Териториалната структура на община Хисаря, според вида територия, се дели
на урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии за
възстановяване и друг вид територии /територия заета от води и водни обекти,
територия на транспорта и територия за добив на полезни изкопаеми/.
При разработване на общия устройствен план приоритетно е разгледана
възможността за пълноценно използване на териториалните ресурси, природните
дадености и опазването на историческото и културно наследство.
Решението за устройство на общинската територия е в няколко направления:
 опазване на историческото и културното наследство – гарантиране на
неговата обитаемост и привлекателност, за запазване на неговата жизненост и памет;
 подобряване качеството на пейзажа и обществените пространства:
преоценката на рушащите се обществени пространства заедно с опазването или
възстановяването на архитектурното наследство;
 отъждествяване на обитателите и посетителите със средата и тяхната
общност: културно обогатяване и възстановяването на ценностите на историята.
 цялостен анализ на историческото развитие и актуалното състояние на
всички недвижими културни ценности върху територията на общината, включително
градоустройствената и природната им среда и връзката с останалите функционални
системи.
 анализ на предходното устройствено и инвестиционно проектиране и
реализации с оглед нуждата да се диагностицират произтеклите от тези намеси (или
липса на такива ) проблеми.
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 определяне местата и зоните на въздействие на природни и антропогенни
фактори, които представляват риск за опазването на недвижими културни ценности и
на експозиционната им среда.
 разработване специфични правила и нормативи и определяне на
специфични устройствени режими на защитените територии за недвижимо културно
наследство, както и да бъдат дефинирани категорични критерии за последващи
изменения на ОУПО
 проучване необходимостта от създаване на устройствени предпоставки за
опазване на цялостни културни ландшафти.
Общият устройствен план на община Хисаря е разработен за перспективен
срок от 20 години с планов хоризонт 2035 година.
Правилният избор за устройство на територията се основава на:
необходимостта от акцентиране върху традициите на общината; присъствието на
хората; желанието на хората за развита местна икономика, осигуряваща добро
заплащане и възможности за реализация и образование на млади хора.
Изводите с насоки за устройствено развитие на функционално
пространствените системи са резултат от анализи на състоянието, отнесени към
бъдеща визия, стратегия и приоритети на общината.
Обитаване
Общата констатация, основана на демографски анализ и оценка на сградния
фонд показва, че за постоянните жители на общината не се изисква разширение на
селищната територия. Всички селища в това число и гр. Хисаря имат достатъчен
териториален резерв, както за временно и сезонно обитаване, така и за обслужващи
и производствени дейности.
На база на прогнозната цифра за демографско развитие на населението на
община Хисаря и отчитайки инвестиционни инициативи за усвояване и застрояване
на терени извън сега съществуващите регулационни граници на населените места,
разширението на терените за обитавания са в два аспекта:
 усвояване на територии с планова готовност и сграден фонд в експлоатация;
 усвояване
на
територии
за
далекоперспективно
развитие
и
висококатегорийно обитаване.
Това са териториите, намиращи се на в непосредствена близост до населените
места и със започнати или заявени инвестиционни намерения. Предложението за
решение в този обхват е за нискоетажно застрояване /кота корниз до 10 м/, с малка
плътност и богато дворищно озеленяване. За селата е регламентиран режим на
застрояване Жм – нискоетажно жилищно застрояване.
Жм - преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и
интензивност.
Това са терените за обитаване в селата и извън централната зона на град
Хисаря (кв. Веригово, Момина баня и Миромир). Нормативните показатели са:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Разновидности
Плътност на
Интензивност Плътност на Необходима
на жилищните
застрояване, на застрояване, усвояване,
озеленена
устройствени
П застр. в %
К инт.
П усв. в %
П озел. в %
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Зони
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жм с малка
от 20 до 30
от 0,5 до 0,75
от 40 до 50
от 50 до 60
височина (до 10 м),
най-много 40
най-много 1,0
най-много 60 най-малко
40
плътност и
интензивност
на застрояване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жс - преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и
интензивност;
Това са терени изключително и само усвоени в регулационните граници на град
Хисаря (например източната връзка на ядрото с кв. Момина баня). Нормативните
параметри са:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Разновидности
Плътност на
Интензивност Плътност на Необходима
на жилищните
застрояване, на застрояване, усвояване,
озеленена
устройствени
П застр. в %
К инт.
П усв. в %
П озел. в %
Зони
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Жс със средна
от 25 до 40
от 1,0 до 1,5
от 45 до 60
от 40 до 55
височина(до 12 м),
най-много 50
най-много 2,0 най-много 70 най-малко
30
плътност и
интензивност
на застрояване
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Труд
Системата Труд на общината включва дейностите на селското и горско
стопанство, производствените предприятия, складово-обслужващите дейности,
търговията и услугите.
В съответствие със стратегическите и предходните планови документи, както и
с тенденциите на развитие на Европейския съюз е отделено особено внимание на
устройство на териториите за селскостопанска продукция. С решението е въведена
максимална защита на плодородните земеделски земи. Възстановен е баланса на
земите за трайни насаждения и земите за ниви. Ограничена е възможността за
допускане на промяна на предназначението на земеделски земи.
Приоритетно е развита системата труд върху терените на бившите
селскостопански дворове. Те се превръщат в модерни, високотехнологични
производствени зони за стопанска инициатива за малки и средни предприятия.
Ситуирани край строителните граници на по-голямата част от населените места те
предполагат една равномерност в покриването на територията от необходимите зони
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за труд. За префункционирането им не се налага промяна на предназначението, а
добре развитата им подземна и надземна инженерна инфраструктура е предпоставка
за бързо и лесно усвояване.
Съществуващата локализация на терените за производство отчитат реалната
обстановка и потребност от развитие на икономическата база на община Хисаря.
Изцяло се запазва локализацията на съществуващите производствени терени, както
в регулация, така и в крайселищната територия. Усвояването на нови терени е
на база прогнозно развитие и ръст в икономиката и се осъществява по три начина:
 доуплътняване на терените на съществуващите производствени бази;
 включване в регулационните граници на селищната структура на усвоените
и влезли в експлоатация производствени мощности и на такива с планова
обезпеченост;
 нови смесени многофункционални зони с отреждане предимно за
производство и обществено обслужване. Териториалното обособяване на този вид
локация е на входно-изходните артерии - логиката на ситуирането им е не само да
бъдат с удобен транспортен достъп, но и с естетиката на своите архитектурен образ
и планировъчна структура да са емблемата откъм главните транспортни потоци; по
този начин ситуирани те са естествен преход към по-дребната териториалноустройствена структура на средата за обитаване.
Локациите за труд са основно за преобладаващо предимно производствена
зона.
Пп - преобладаващо предимно производствена зона.
Територии от разновидност "предимно производствена зона" (Пп) се застрояват
с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения. В тях не се допускат производства с вредни отделяния.
В територии от разновидност "предимно производствена зона" се допуска
изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини
и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионалнотехнически училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази
към предприятията при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда.
При застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в
територии от разновидност "предимно производствена зона" се спазват следните
пределно допустими стойности на нормативите:
плътност (процент) на застрояване (П застр.)
- най-много 60 на сто;
плътност (процент) на усвояване (П усв.)
- най-много 75 на сто;
озеленена площ (П озел.)
- най-малко 25 на сто;
интензивност на застрояване (К инт.)
- най-много 1,8;
интензивност на застрояване, изразена в обем (К инт.-об.) - най-много 8,5.
Височина
- до 12 м.
При преструктуриране на съществуващи производствени територии от типа
"предимно производствена зона" в отделни урегулирани поземлени имоти може да
бъде допусната плътност (процент) на застрояване до 75 на сто, плътност (процент)
на усвояване 90 на сто и интензивност на застрояване до 2,3, както и завишаване на
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К инт./об., ако това не противоречи на санитарно-хигиенните, противопожарните и
другите технически изисквания и норми.
Смф - смесени многофункционални устройствени зони
Територии от разновидност „смесени многофункционални устройствени зони” в
решението за Предварителния проект на ОУПО авторите поставят знак на
съответствие с "високотехнологична производствена зона".
Това са самостоятелни, обособени в граници територии, предназначени за
едно или няколко предприятия, свързани в технологичен комплекс, и необходимите
обслужващи, административни, научни, учебни, рекреационни и други обекти. В тях
не се допускат производства с вредни отделяния и влияния върху околната среда.
В територии от разновидност " смесени многофункционални устройствени зони"
се изграждат предприятия с високотехнологични производства, лаборатории,
комплекси и сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност,
административни и делови сгради и офиси, изложбени зали, жилищни сгради и
общежития за изследователи, преподаватели и работещи в предприятията, магазини
и заведения за обществено хранене и битово обслужване, хотели, здравни заведения,
спортни и атракционни обекти, озеленени площи.
При застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в
територии от разновидност "смесени многофункционални устройствени зони" се
спазват следните пределно допустими стойности на нормативите:
плътност (процент) на застрояване (П застр.)
- най-много 50 на сто;
плътност (процент) на усвояване (П усв.)
- най-много 70 на сто;
интензивност на застрояване, изразена в обем (К инт.-об.) - най-много 7,0;
интензивност на застрояване (К инт.)
- най-много 1,5;
озеленена площ (П озел.)
- най-малко 30 на сто.
Височина
- до 12 м.
Смф1–Зона за стопанска инициатива
Зоната обхваща територии за селскостопански производствени обекти като
съществуващи стопански дворове, животновъдни ферми и други, свързани със
селското стопанство, застроени с обори, навеси, сеновали, сушилни, складове,
работилници, кантари, административни и обслужващи сгради и съоръжения.
Допустимо е изграждане на временни жилища за персонала. Съблюдават се следните
устройствени показатели: плътност макс. 50%, Кинт макс. 1.0, озеленена площ мин.
40%, височина – до 10 м.
Обществено обслужваща зона
Терените за обществено обслужване са представени в две разновидности:
 В регулационни граници на населените места като зона от вида Смесена
централна зона (Ц)
 Извън регулационните граници на населените места като зона от вида
Терени за обществено обслужване (Оо)
Третирането на терените и обектите за обществено обслужване е подчинено
на три основни принципни постановки:
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1) изцяло запазване на съществуващата центрова система в границите на
населените места (разгледани като част от населените места Ц);
За селищната структура има изявен градски център в чиито обхват попадат
обектите на административно-деловите, културните и донякъде образователните
функции. В радиален порядък спрямо центъра са локализациите на обслужващи
терени от ежедневни услуги /търговия, обществено хранене, ателиета и други/, на
детските градини и училищата, на култовите обекти, на градския басейн и здравното
обслужване. Целият набор от елементи и обекти на общественото обслужване се
допълва с локализации в новоусвоените територии, които съгласно нормативната и
законова база съдържат обекти с образователни, търговски, здравни и други такива
функции с по-ниски параметри на обхвата.
2) нови локализации на територии за смесено-многофункционално използване
със завишено разполагане на обекти на обществено-обслужващите дейности,
подробно разгледани в разновидност на Производствени зони (Смф);
3) доразвиване на линеарното структуриране на обектите на общественото
обслужване по основните транспортни, пешеходни и зелени клинове и комуникации
(Оо)
Териториите за общественообслужващи дейности се застрояват съобразно
следните препоръчителни и пределно допустими нормативи:
плътност на застрояване (П застр.) - от 30 до 40 на сто, най-много 50 на сто;
интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до1,5, най-много 2,0;
озеленена площ (П озел.)
- от 40 до 50 на сто, най-малко 30 на сто.
Височина
- до 12 м за зона Ц, до 10 м за зона Оо
Особено внимание в решението за устройство на територията е обърнато на
отреждането на терени за опазване и обслужване – социализиране на обектите на
културно-историческото наследство – зони за туристическа локация. Тяхното място
естествено е търсено в близост до група от паметници, в удобна транспортна (вело)
връзка. В обхвата на техните дейности влизат туристически информационни и
посетителски центрове, с възможност за допълнителна леглова база и обекти на
общественото обслужване от първа необходимост.
Към обществено-обслужващата сфера са добавени и подсигурените в
подходяща локация и размер терени за пазарища-тържища, на селскостопанска и еко
съобразна продукция.
Рекреационни дейности, курортни и вилни зони
Като основна задача и приоритет на устройство на територията на общината в
отговор на визията за развитие е обособяването на зоните за рекреация, курорт и
отдих.
Обособени са две основни териториални направления, които обезпечават
реализацията на пълноценен масов и индивидуален отдих – в границите на
урбанизираните територии и в селищните и крайселищните територии.
В извънселищната територия, съобразявайки се с релефа, изложението,
транспортната достъпност, собствеността и вида територия се предлагат
локализации със собствен строителен полигон за курортен отдих.
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В границите на тези зони попадат и терените по параграф 4, раздавани за
самозадоволяване и с предоставена възможност за индивидуално закупуване.
В границите на курортните територии и курортните комплекси се отреждат
терени исе урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1) курортни обекти за настаняване - хотели, пансиони, почивни домове, вили,
санаториуми, ваканционни селища, къмпинги, бунгала и др. под.;
2) жилищни сгради за постоянно обитаване, в т. ч. за настаняване на
курортисти;
3) сгради за обществено обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения,
обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги,
административни обекти и др. под.;
4) спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища,
плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по
интереси, хоби - ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др. под.;
5) курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6) обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни
алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени
линии, яхтени пристанища и др. под.;
7) обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове,
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни
централи,
мрежи
на
техническата
инфраструктура,
електроподстанции,
трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни станции и др. под.
Териториите за рекреационни дейности, курорти и вилни зони (Ок- за курортно
строителствои Ов- за вилно селище) се застрояват съобразно следните
препоръчителни и пределно допустими нормативи, отнесени към нето територията
(към прилежащите терени или урегулирани поземлени имоти на курортните сгради за
настаняване)
плътност на застрояване (П застр.) - от 10 до 20 на сто, най-много 30 на сто;
плътност на усвояване (П усв.)
- от 30 до 40 на сто, най-много 50 на сто;
интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,3 до 0,6, най-много 1,00;
озеленена площ (П озел.)
- от 60 до 70 на сто, най-малко 50 на сто.
Височина
- до 10 м.
Отделни урегулирани поземлени имоти за постоянно обитаване в курортните
територии на населени места се застрояват съгласно изискванията за жилищни
територии с малка височина, плътност и интензивност (Жм).
Териториално устройствения стимул при устройство на териториите за
рекреация е запазване на традиционната структура и мащаб в режимите на
застрояване и възможността на формиране на публични пространства с елементи на
зелената система.
Базирайки се на регионалното значение и интереса към яз. Пясъчник, особено
популярен и атрактивен комплексен обект за воден туризъм, спортен и хоби риболов
и лов на пернат дивеч, са подсигурени терени за съответната почивна база и
инфраструктура.
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Озеленяване, паркове и градини, спорт и атракции
Озеленените територии, означени като (Оз – зона за озеленяване), в
населените места, селищните образувания и извън тях в територията на общините се
определят в зависимост от климатичните и почвените условия, конфигурацията на
терена, екологичните и рекреационните изисквания и формират зелената система в
общините.
Зелената система включва обществените озеленени площи, в т. ч. всички
паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове. Те
са предназначени за широко обществено ползване и са основа на зелената система.
Допълващи озеленени площи в зелената система са:
 озеленените площи за специфично ползване, които включват ботанически
градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници;
 гробищни паркове, (Гп) - разположените в границите на населените места
или в близост извън техните граници. Стопанисват се и се поддържат като елементи
на зелената система със специално предназначение и мемориален характер.
 обслужващите озеленени площи, които включват озеленените площи в
имотите за жилищни, вилни, курортни, спортни, обществени, производствени и други
сгради и комплекси; те са нормирани с нормативите за устройство на съответните
територии.
Съществуващата селищна структура от предимно дворищни имоти сама по
себе си е зелена зона. В отговор на нормативната база и завишените потребности от
обществени площи за отдих, спорт, рекреация, алтернативни занимания на открито с
решението на проекта се предлага нова локализация на градска зона за спорт и отдих
в обособената в южната част на град Хисаря смесена зона.
В обществените озеленени площи (паркове и градини) могат да се разполагат
малки покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри,
за художествени и хоби дейности), както и преместваеми търговски обекти по чл. 56
ЗУТ, които не нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на
озеленените площи и са предвидени в одобрения устройствен проект на парка.
Тези обекти могат да имат разгъната застроена площ не по-голяма от 100 кв. м
и да заемат не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не
повече от 2 на сто от територията на паркове и градини с площ под 3 ха.
В обществените озеленени площи (паркове и градини) могат да се разполагат
и открити обекти за културни развлечения и забави (концертни естради, летни
амфитеатри, атракциони, открити изложбени площи, мемориални обекти и др. п.)
съгласно предвиждането на одобрения устройствен проект на парка.
Спорта и отдиха като функционално пространствена система се реализира
главно чрез елементите на зелената система и елементите на културната и
развлекателната база на общината.
Зони за спорт и атракции (Спа) - устройват се със спортни и атракционни обекти
и съоръжения – открити игрища за игри с топка, спортни полета, атлетически писти,
мотописти, спортни стрелбища, велописти, ски-писти, въжени линии, сгради за
спортни занимания, плувни басейни, атракционни паркове, аквапаркове, дисниленд и
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други подобни рекреационни обекти. Съблюдават се следните изисквания: плътност
макс. 10%, Кинт макс. 0,4, озеленена площ мин. 80%, височина – до 10 м.
Развитието на набора от традиционните спортни дисциплини дава възможност
за териториална обособеност на голф игрище в южната част на Хисаря; на конна езда
северозападно от кв. Веригово; колоездене по нови трасета и др. атрактивни и
алтернативни спортни дейности в новообразуваните зони на зелената система.
С решението са запазени и оптимално разширени зоните за селищна зеленина
за екологична и ландшафтна мелиорация. Формирани са нови територии за отдих
(курортната зона на гр. Хисаря за теролечение, в разширението на Красновски бани;
югозападната част на урбанизираната зона на гр. Хисаря, като продължение на
парковата зона за обектите на НИНКН).
С развитието и съхранението на площите с трайни насаждения е подобрено
екологичното и агрогенно ландшафтно въздействие като част от зелената система на
общината.
Предвиденото допълнителното залесяване като придружаваща зеленина към
транспортно-комуникационната система е възможност за създаване на еко-коридори
в посока подобряване на макроклимата.
Допълнително са предложени за залесяване териториите на речните корита и
деретата като част от укрепително-защитните мероприятия на общината .
Стремежът
към
подобряване
на
екосистемата
пространствената структура на общината е решението
съществуващите граници на горските територии.

в
за

устройственозапазване на

Територии с културно-историческо наследство
В процеса на изследване на територията на община Хисаря бе направен
цялостен анализ на историческото развитие и актуалното състояние на недвижимите
културни ценности, включително градоустройствената и природната им среда и
връзката с останалите функционални системи.
След задълбочен анализ и актуализиран обем от недвижими културни ценности
бяха изведени проблемите на недвижимото културно наследство и очертани посоките
за бъдещото им съхранение и адаптиране в средата.В резултат на подробно
изследване на природни и антропогенни фактори, които представляват риск за
опазването на недвижими културни ценности и на експозиционната им среда, бяха
изяснени точките и зоните на въздействие.
В резултат на това и след взаимодействие с институциите, имащи отношение
към културното наследство бе изработена план-схема на НИНКН към
Предварителния проект на Общия устройствен план, специфични правила и
нормативи към Общия устройствен план на специфични устройствени режими на
защитените територии за недвижимо културно наследство, както и дефинирани
категорични критерии за последващи изменения на Общия устройствен план.
Териториите с недвижими културни ценности са разгледани като защитени
територии за опазване на културното наследство (за недвижимите културни ценности
извън строителните граници на населените места).
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С цялостното решение бе съхранена на архитектурно-градоустройствената
среда на градския и околоградския организъм и получиха развитие доказано
необходими и екологично съвместими функции. В хода на развитие на решението за
хармонизирана и естетизирана природна и урбанизирана среда бяха
приложени екологосъобразни мерки за рекултивация на нарушени територии и
развитие на икономически целесъобразни транспортни трасета и новоусвоени
терени.
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12. Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Хисаря
ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Правилата и нормативите са разработени на основание чл. 2, ал.2 и чл. 3, ал. 1
на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) и на основание чл. 18, ал. 3, т. 4 от
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (Обн. ДВ бр. 57 от
2001 г.).
Чл. 2. Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на община
Хисаря са приети с решение № ........... от........ на Общинския съвет на Община Хисаря.
Чл. 3. Предмет и цели на Правилата и нормативите
(1) Правилата и нормативите са неразделна част от ОУПО Хисаря в съответствие с
чл. 104 ал. 2 на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1 от 2001 г.).
(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните
изисквания:
1. Оптимално, щадящо използване на териториалните ресурси;
2. Подобряване на икономическата активност в района;
3. Осигуряване комфорта на обитаване на територията за постоянни и временни
посетители;
4. Хармонично изграждане на средата.
(3) Правилата и нормативите конкретизират разпоредбите на Закона за устройство
на територията и на Наредба № 7/2003 г. на МРРБ съобразно конкретните условия,
процеси и потребности за устройството на отделните части от общинската територия.
1. конкретизират номенклатурата на типовете и разновидностите на устройствените
зони/територии, определени с Наредба №7 и адаптират съдържанието им към
конкретните условия в община Хисаря;
2. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и застрояване
на устройствените зони/територии и терени по Наредба № 7;
3. определят режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за
устройство на територията за определени части от територията, за които се изисква
запазване на фактическото ползване без влошаване на качествата на средата;
4. регламентират задължителни
устройствено планиране;

изисквания

към

последващото

подробно

5. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането на
Общия устройствен план на общината.
(4) Териториалният обхват на населените места, на селищните образувания, на
устройствените територии и зони, на териториите с особена териториално
устройствена защита, са показани на графичните материали към ОУПО. Всяка
разновидност на устройствените зони/територии е обозначена с буквен
идентификационен код.
(5) Прилагането на Правилата и нормативите на ОУП на община Хисаря е задължение
на:
1. Общинските органи на управление;
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2. Органите на експертизата;
3. Органите за контрол;
4. Физически и юридически лица.
Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на община Хисаря са законово
определени и всички последващи действия се съобразяват с това.
ЧАСТ ВТОРА. ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА
Чл. 4. С одобряването на ОУП на община Хисаря, предложеното зониране,
устройствените режими, териториите и терените със съответните правила и
нормативи стават задължителни при прилагането на плана.
(1) При възлагане и изработка на подробни устройствени планове за населените
места или за части от населените места, както и за други територии в общината,
правилата и нормативите за устройство трябва да отговарят на тези, предвидени в
ОУП на община Хисаря.
(2) Терени с обекти на културното наследство се устройват съобразно изискванията
и определените от Националния институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН) режими за опазване на недвижимото културно наследство. За тях се
разработват специализирани предварителни проучвания, свързани с опазване на
недвижимото културно наследство.
(3) Комуникационно-транспортната
и
инженерно-техническите
мрежи
извънселищната територия се проектират и изпълняват, съобразени
предвижданията и предписанията на ОУП на община Хисаря.

в
с

Чл. 5. С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно
предназначение, типове и разновидности устройствени територии и самостоятелни
терени с устройствен режим, предвидени в Наредба №7 и настоящите Правила и
нормативи.
(1) Териториите с основно предназначение са:
1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
2. земеделски територии;
3. горски територии;
4. защитени територии;
5. нарушени територии за възстановяване.
Чл. 6. Устройство на урбанизираните територии
(1) Територии с жилищни функции - обхващат населените места в общината, в
които са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за
жилищно застрояване. Съобразно характера на устройство и застрояване за
жилищните територии са определени следните разновидности на жилищни
устройствени територии и зони:
1. Жилищна нискоетажна зона със свободно или свързано застрояване в
индивидуални парцели (Жм)
2. Жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и
интензивност- (Жс)
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(2) Територии за рекреационни дейности, курортни и вилни зони - Съобразно
характера на устройство и застрояване на териториите за рекреационни дейности са
определени следните разновидности:
1. Курортни зони (Ок) - Обхващат съществуващите и новообразувани курортни зони.
2. Вилни зони (Ов) - Обхващат съществуващите зони по параграф 4, предвидени
даполучат статут на вилни зони и да се уплътнят в компактни терени, където това е
възможно.
(3) Територии с обществено-обслужващи функции (Оо)
1. Смесена централна зона (Ц) в регулационни граници на населените места
2. Терени за обществено обслужване (Оо) извън регулационните граници на
населените места
(4) Производствени територии
1. Преобладаващо предимно производствена зона (Пп)
2. Смесена многофункционална зона (Смф) - Обхваща терени за усвояване с
многофункционално предназначение
3. Зона за стопанска инициатива (Смф1) – Предимно върху терените на бившите
селскостопански дворове
(5) Терени за озеленяване, спорт и атракции
1. Гробищни паркове (Гп)
2. Терени за озеленяване (Оз)
3. Зони за спорт и атракции (Спа) - устройват се със спортни и атракционни обекти и
съоръжения
(6) Територии на техническата инфраструктура (Ти) - Обхващат терени на
техническата инфраструктура, както и обособени терени, предназначени за градското
(комуналното) стопанство, като всеки отделен терен има своя специфика и конкретна
функция. В обхвата на сервитутите на енергийни и инженерните мрежи и обекти
необходимите и допустимите устройствени дейности се съобразяват с изискванията
на съответните законови и подзаконови актове.
(7) Територии на транспорта (Тп) – включват републикански пътища и съоръженията
към тях, общинските пътища и терените за паркиране и гариране. Не се допуска
промяна на предназначението на земеделски или горски земи, попадащи на
проектното трасе със сервитут 100 m от оста му до окончателно определяне на
трасето с технически проект, след което за неговото реализиране се запазва полоса
от двете му страни с обща ширина 30 m.
Чл. 7. Устройство на извън урбанизираните територии
(1)
Земеделски територии - Предназначени за производство на растителна
продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и
здравето.
1. Обработваеми земи – ниви
2. Обработваеми земи - трайни насаждения
3. Пасища и мери
4. Друг вид земеделски земи
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5. Селскостопански пътища
Без промяна на предназначението на земеделските земи, съгласно чл.12, ал.3 на ЗУТ
и Наредба № 19 от 2012 г. за застрояване в земеделски земи се допуска ограничено
по обем застрояване с обекти и съоръжения, свързани с непосредственото им
ползване: стопански, складови селскостопански сгради, площадки и съоръжения,
жилищна сграда за стопаните и работещите, инженерни мрежи и съоръжения за
благоустрояването на имотите.
Чл. 8. Територии за превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на ЗУТ Обхващат усвоени земеделски територии, които имат смесени жилищни и
селскостопански функции, но в които застрояването не надвишава 10% от площта на
имота. В териториите за превантивна устройствена защита се съхранява
традиционното земеползване, без да се влошават качествата на средата, съгласно
чл.13, ал.2, т.1 на ЗУТ.
Чл. 9. Горски територии – обхващат гори, горски земи и горски пътища.
(1) Устройството и застрояването в горските територии се осъществява по реда на
Закона за горите и ЗУТ. Без промяна на предназначението на земи от горския фонд,
съгласно чл.12, ал.3 на ЗУТ и Наредба 5 от 2014 г. във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 153
на Закона за горите, могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с
горскостопанската дейност.
(2) Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната
инфраструктура, рибарници, ферми за дивеч, горски кантони и пунктове, заслони,
посетителски и информационни центрове и други обекти и съоръжения съгласно чл.
153 на Закона за горите.
Чл. 10. Нарушени терени за възстановяване и рекултивация - Обхващат деградирали
земеделски земи. Провеждат се необходимите мероприятия, които да позволят
бъдещо включване на тези територии към обработваемите земи.
Чл. 11. Защитени територии за природозащита - Необходимите и допустимите
дейности по опазване на природната среда и необходимите и допустимите
устройствени дейности се осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за
защитените територии.
(1) Изграждане на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с
режима на дейностите, установен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ)
(2) В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците
на питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване,
се съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ.
Чл.12. Защитени територии за опазване на културното наследство
• За НКЦ с определени граници, режими и предписания за опазване са валидни
актовете за тяхното приемане;
• За единични НКЦ, за които не са определени режими на опазване – граници и
предписания, са валидни изискванията на чл.79, ал.3 и 4 от ЗКН;
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• За археологически обекти са валидни определените граници и режими за опазване
на конкретната НКЦ (ако има определени такива) или писмо от НИПК
№545/27.002.2001г.
ЧАСТ ТРЕТА. ПОСЛЕДВАЩИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
Чл. 13. Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Хисаря се
използват и спазват при разработването на подробните устройствени планове за
отделни части от територията на общината и населените места.
Чл. 14. Границите на новопредвидените територии за урбанизация се конкретизират
поимотно с последващите цялостни подробни устройствени планове.
Чл. 15. Подробните устройствени планове се възлагат, изготвят и одобряват за цели
зони, квартали или цялостни, както и за единични имоти.
Чл. 16. При одобряване на инвестиционни проекти и издаване на удостоверения за
строеж в тях да вписват изисквания за задължителни озеленителни и
благоустройствени мероприятия, без реализацията на които съответните обекти да
не се въвеждат в експлоатация.
Чл.17. Застроителната линия за ново застрояване да е най-малко на 3 метра от
уличната регулация.
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО
Чл. 18. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване на
реализацията/прилагането на общия устройствен план на общината, Техническата
служба на общинската администрация отразява върху дежурна карта (копие от плана
или дигитално изображение) и документира по подходящ начин:
1. всички заявени от собственици и предприемачи (физически и юридически лица)
инвестиционни инициативи, изискващи или не промяна на предназначението на
земеделски земи или гори;
2. всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване подробни
устройствени планове, вкл. за обекти на техническата инфраструктура и за
паркоустройство;
3. всички влезли в сила подробни устройствени планове, в т.ч. за обекти на
техническата инфраструктура и за паркоустройство или изменения на такива планове,
вкл. свързаните с промяна на конкретното предназначение;
4. всички решения за променено предназначение на земеделски земи или гори;
5. всички одобрени планове за управление на защитени територии по Закона за
защитените територии, респ. определените в тях режими;
6. режимите за опазване на недвижими културни ценности (граници, охранителни
зони, предписания за опазване), определени от компетентния орган по реда,
определен в Закона за културното наследство.
(2) Техническата служба на общинската администрация периодично (всеки шест
месеца) анализира посочените в т. 1 до 6. резултати и информира в писмен вид Кмета
и Главния архитект на общината за изводите, произтичащи от анализа.
Чл. 19. Контролът по изпълнението на общината се осъществява от кмета и главния
архитект на общината в съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 127 ал. 9 на ЗУТ.
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ЧАСТ ПЕТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. (1) В шестмесечен срок от влизането на настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ
в сила, Техническата служба на община Хисаря извършва преглед и анализ на всички
действащи на територията на общината подробни устройствени планове за
населените места и селищните образувания и непроцедирани подробни устройствени
планове на земеделски имоти, предназначени за промяна на предназначението им от
гледна точка на съответствието им с предвижданията на общия устройствен план на
общината и с настоящите Правила и нормативи.
(2) В зависимост от резултатите от анализа се определят:
1. плановете, чието действие се потвърждава;
2. плановете, които следва да бъдат приведени в съответствие с ОУПО и Правилата
и нормативите чрез частични изменения;
3. плановете, чието действие следва да бъде спряно по съответния ред, а за
засегнатите територии се изработят нови устройствени планове, след одобряване на
кадастрална карта за съответната територия.
Чл. 21. Общият устройствен план на община Хисаря може да бъде изменен само в
случаите, предвидени в чл.134 (1) на ЗУТ.
Чл. 22. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Хисаря не
отменят действащите общи нормативни актове в областта на устройство на
територията и други такива, свързани с тази материя.
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13. Баланс на територията
Територии с общо предназначение

Площ на
съществуващи
елементи
ха
%
1524,47
2,76
19,47
0,04

1
2
2.1.
3
4
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6
7

Жилищни функции
Обществено-обслужващи функции, в т.ч.:
Тържища
Производствено-складови дейности
Смесени многофункционални зони, в т.ч.:
Зони за стопанска инициатива
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони, в т.ч.:
Зони по Параграф 4
Зони за туристическа активност
Озеленяване, паркове и градини
Гробищни паркове

8
9
10
11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
12

Спорт и атракции
Комунално обслужване и стопантсво
Недвижимо културно наследство
Земеделски територии, в т.ч.:
Обработваеми земи - ниви
Обработваеми земи - трайни насаждения
Пасища и мери
Изоставени, пустеещи земи
Друг вид земеделски земи
Селскостопански двор
Селскостопански пътища
Горски територии, в т.ч.:

5,86
10,86
5,94
30330,92
16247,31
3272,61
5092,86
1884,62
2560,48
98,23
1174,81
20381,15

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13
14
15
16

Широколистни гори
Иглолистни гори
Дървопроизводителна гора
Поляни и ливади
Друг вид горски територии
Горски пътища
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техничека инфраструктура
Обща площ
Защитени и нарушени територии
За природозащита - защитени територии и защитени
зони
За опазване на културното наследство
С особена териториално-устройствена защита
За възстановяване и рекултивация
С активни потенциални свлачища и срутища
Други нарушени територии

А
Б
В
Г
Д
Е

104,05
0,79

0,19
0,00

314,46
211,97

0,57
0,38

Площ на
проектни
елементи
ха
%
1623,80
2,94
25,81
0,05
4,58
0,20
110,48
0,20
169,63
0,31
99,90
0,18
455,72
0,83
39,77
48,18
31,13

0,09
0,09
0,06

0,01
133,84
0,02
5,28
0,01
5,94
54,93 29734,48
29,42 17640,65
5,93 3319,09
9,22 5212,87
3,41
4,64 2387,76
0,18
2,13 1174,10
36,91 20371,38

0,24
0,01
0,01
53,85
31,95
6,01
9,44

1557,86
2,82 1557,86
403,78
0,73
403,78
17751,41 32,15 17741,85
146,80
0,27
146,80
483,66
0,88
483,44
37,65
0,07
37,65
2238,22
4,05 2238,17
201,15
0,36
201,15
61,55
0,11
62,70
55217,66 100,00 55217,66

2,82
0,73
32,13
0,27
0,88
0,07
4,05
0,36
0,11
100,00

0,04
18,73

54879,50
349,89
2077,17
0,00
0,20
148,73

0,00
0,03

99,39 54879,50
0,63
349,89
3,76 2077,17
0,00
5,58
0,00
0,20
0,27
0,00

4,32
2,13
36,89

99,39
0,63
3,76
0,01
0,00
0,00
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение№1
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Данни от Националния регистър на недвижимите културни ценности, в който се вписват актовете на органите по чл. 65 и
Публичния регистър на издадените по чл. 59, ал. 1 декларационни актове и на актовете за прекратяване на временния режим
Локолизация
№

№в
нас.
място
Наименование на НКЦ

1

1

Населено
място

Църква
с.
"Св.Троица" Беловица

Махала /
Местоп местност/
оложен наименова
ие
ние на
квартала

Статут по смисъла на ЗКН

Документ за
Документ за
предоставяне Декларационн
определяне на
на статут:
и актове:
режимите
/ДВ бр./год.; /писмо/ списък
/териториален
протокол на
на НИПК/
обхват, граници
НСОПК/
протокол/
и предписания
СЕСОНКЦ, заповед № на
за опазване/ на
заповед № на
МК/
НКЦ
МК/

Списък от
19.07.1974 г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г.

Вид на НКЦ
Отписана с
ДВ бр./год.
/писмо
№/протокол
№/ заповед
№/

Според
Според
пространств
научната и
ената
културната структура и
област, към териториал
която се
ния обхват,
отнасят,
съгл.чл.48
съгл.чл.47 от
от ЗКН:
ЗКН
единична/
групова

Художествен

единична

2

3

4

5

6

7

1

5км.
с.
Средновеков
Север
Красново
на крепост
озапад
/Краснево/
но

ДВ бр.41 от
1965г.

2

6км.
с.
Север
Стара църква Красново
озапад
/Краснево/
но

ДВ бр.36 от
1966г.

3

1

Списък от
19.07.1974 г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г.

Църква
с.
“Св.Димитър Красново
”
/Краснево/
Землянка

7 км. местност
с.
/Г./Кръсте Север Училищн
но
ата курия
вич

2

7 км.
с.
Средновеко
/Г./Кръсте Север
вна крепост
но
вич

3

до
Средновеко
селото
с.
вна крепост
,.
/Г./Кръсте
Сениз
Север
вич
хармия
оизточ
но

ДВ бр.70 от
1976 г.

Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето
Художествен

единична

Исторически

единична

ДВ бр.41 от
1965г.

Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето

ДВ бр.41 от
1965г.

Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето
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8

1

Римска
крайпътна
в
местност
с. Михилци
станция
селото Герена
“Виа Мата”

Средновеко
.
вни
с. Михилци Селот
погребения,
о
в селото
Къща на
Стамен
с. Михилци
Стоилов

9

2

10

3

11

4

Къща на
с. Михилци
дядо Атанас

5

Църква
“Св.Възнесе
ние
Църква
с. Михилци
“Св.Възнесе
ние
Христово”

12

13

1

Старо
селище

2 км.
Север
с.Мътениц
озапад
а
но

режими протокол от
05.11.2014 г. на
Писмо №367 межд. комисия
от
Заповед
29.01.1990г. №РД9Р-42 от
24.08.2015 г. на
МК ДВ бр.78 от
2015 г.

Археологически единична

Писмо №367
от
29.01.1990г.

Археологически единична

Писмо №762
от
05.03.1982г.
Писмо №762
от
05.03.1982г.
Писмо
№3898 от
31.07.1975г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г
ДВ бр.41 от
1965г.

Архитектурноединична
строителен
Архитектурноединична
строителен

Художествен

единична

Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето
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14

2

15

1

16

2

17

3

18

19

в
селото
Средновеко с.Мътениц
,.
вна крепост
Север
а
озапад
но
Къща на
с. Ново
Цило
Железаре
Богдански
Къща на
Тодор
с. Ново
Нешев
Железаре
Ранков
Дюкан на
Стоян
с. Ново
Павлов
Железаре
Леков

4

Църква
с. Ново
“Св.Атанас” Железаре

1

До
голяма
та
Праисторич
могил
с.
еско селище Паничери
а,
0,5км.
Запад
но

Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето

ДВ бр.41 от
1965г.
Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

Писмо
№3898 от
31.07.1975г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г

ДВ бр.36 от
1966г.

Художествен

единична

Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето
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20

2

21

3

22

4

23

5

24

6

25

7

26

8

27

1

28

2

Църква
“Св.Никола
”
Къща на
Димо
Марков
Попов
Къща на
Мина
Ненова
Попова
Къща на
Ивана
Панчева
Станчева
Къща на
Куна
Василева
Лесева
Порти Дина
Събова
Мазникова
Дюкян
Къща на
Иванка
Пашкулова
Къща на
Делчо
Гиздев

с.
Паничери

Писмо
№3898 от
31.07.1975г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г

с.
Паничери

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

с.
Паничери

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

с.
Паничери

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

с.
Паничери

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.
Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

с.
Паничери
с.
Паничери

Художествен

единична

Архитектурноединична
строителен
Архитектурноединична
строителен

с. Старо
Железаре

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

с. Старо
Железаре

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична
129

Партизанск
а явка
СВАЛЕН
Историческ
а местност
СВАЛЕН

29

3

30

4

31

5

Лобно
място

32

6

Лобно
място

33

7

34

8

35

9

36

10

37

11

500 м.
местност
с. Старо
североз
Църака
Железаре
ападно.
300м.
местност
с. Старо
северно
Чучура
Железаре
.
.
с. Старо
Център
Железаре
а
6 км.
местност
с. Старо
Запад
Алазларе
Железаре
но

Църква
с. Старо
“Св.Богород
Железаре
ица”
Къща на
Никола
Бочуков
Къща на
Мина
Баламчиева
Къща на
Делчо
Рангелов
Бичков
Къща на
Иван
Лазаров

с. Старо
Железаре
с. Старо
Железаре

ДВ бр.20 от
1969г.

ДВ бр.91 от
1992г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

ДВ бр.91 от
1992г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

Художествен

единична

Писмо
№3898 от
31.07.1975г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г
Писмо
№2397 от
15.07.1982г.
Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен
Архитектурноединична
строителен

с. Старо
Железаре

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен

с. Старо
Железаре

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

Архитектурноединична
строителен
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38

12

39

13

40

14

41

1

42

2

43

3

44

4

45

5

46

6

47

7

Къща на
Димитър
Керимов
Къща на
Марко
Минчев
Къща на
Недьо
Недевски

Писмо
№2397 от
15.07.1982г.
Писмо
№2397 от
15.07.1982г.
Писмо
№2397 от
15.07.1982г.

с. Старо
Железаре
с. Старо
Железаре
с. Старо
Железаре

до
Средновеков
с. Старосел селото
на крепост
северно
Историческо
20 км.
връх
място,
с. Старосел североз
Дрела
вр.Дрела
ападно
25 км. местност
Партизанска
с. Старосел североз Барикада
землянка
ападно
та
местност
Партизански
20 км.
Козите
с. Старосел
лагер
северно
грамади
Партизанск
16 км. местност
с. Старосел
и лагер
северно Падалото

ДВ бр.41 от
1965г.

Архитектурноединична
строителен
Архитектурноединична
строителен
Архитектурноединична
строителен
Архитектурностроителен от
Античността и единична
Средновекови
ето

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

Исторически

единична

Исторически

единична

местност
Партизанск
15 км.
ДВ бр.20 от
Карантият
с. Старосел
а землянка
източно
1969г.
а
Партизански
15 км. местност ДВ бр.20 от
с. Старосел
лагер
1969г.
северно Габровица

131

48

8

49

9

50

10

51

11

52

12

53

13

54

14

55

15

56

16

57

17

58

18

59

19

60

20

Партизански
18 км. местност
с. Старосел
лагер
северно Белокамне
местност
Партизански
20 км.
Каванкове
с. Старосел
лагер
северно
ц
18 км. местност
Партизански
с. Старосел Североз Брезина
лагер
ападно поляня
15 км.
Партизански
местност
с. Старосел северои
лагер
Стълбата
зточно
Партизански
28 км. местност
с. Старосел
лагер
северно Чивира
1 км. местност
Лобно място с. Старосел
южно Градините
км 1 км.
Лобно място с. Старосел
южно
местност
1 км.
Лобно място с. Старосел
Кюрчийск
западно
о лозе
местност
25 км.
Лобно място с. Старосел
Барикадит
северно
е
местност
1 км.
Лобно място с. Старосел
Кръстопът
западно
я
Лобно
с. Старосел
място
Лобно
с. Старосел
място
Лобно
с. Старосел
място

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

Исторически

единична

Исторически

единична

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.

Исторически

единична

Исторически

единична

Исторически

единична

Исторически

единична

ДВ бр.20 от
1969г.
ДВ бр.20 от
1969г.
ДВ бр.20 от
1969г.

ДВ бр.20 от
1969г.
ДВ бр.20 от
1969г.
ДВ бр.20 от
1969г.
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61

21

62

22

63

23

64

24

65

66

67

25

26

27

68

28

69

29

Лобно
място
Лобно
място
Къща кафене
Къща на
Рада
Рангелова
Драганова
Историческ
а местно
събирала
въстанници
1876г.

ДВ бр.20 от
1969г.
ДВ бр.20 от
1969г.
ДВ бр.20 от
1969г.

с. Старосел
с. Старосел

1 км.
южно

с. Старосел

Писмо №762
от
05.03.1982г.

с. Старосел

с. Старосел

местност
Душова
поляна

Исторически

единична

Исторически

единична

Исторически

единична

Архитектурноединична
строителен

Писмо №4703
от
26.12.1983г.

Исторически

единична

Художествен

единична

археологическ
и

групов

Списък от
19.07.1974 г.
Църква
с. Старосел
„Св.Неделя
”
Тракийски
култов
с. Старосел
център Старосел
Храмов
комплекс
с. Старосел
”Четиньова
могила”
Южна
могила със с. Старосел
зидан гроб

Списък в
Доклад от
15.08.1980 г.

Писмо
№1480 от
04.06.2001г.

Протокол от
30.05.2001г. на
междувед.
комисия

Археологическ
единична
и
Археологическ
единична
и

133

70

71

72

73

30

31

32

33

Северна
могила
Група от
две
надгробни
могили
/могила
„Хоризонт”/
Маньова
могила с
уникална
гробница
/по
сведение на
Г.Китов/
Античен
комплекс в
м.„Кози
грамади”,
включващ:
Тракийско
светилище
и
късноантич
на крепост;
Укрепен
храмов
комплекс;
Скално
светилище
на връх
„Сборови
грамади”

Археологическ
единична
и

с. Старосел

с. Старосел

местност РМС №1711
"Манасти от 22.10.1962
ра"
г.

Протокол от
30.05.2001г. на
междувед.ком
исия

археологическ
и

групов

единична
с. Старосел

РМС №1711
от 22.10.1962
г.

Археологическ
и

Групова

с. Старосел

Заповед
местност
№РД9-17 от
"Кози
08.08.2012 г.
грамади"
на МК

Заповед
№РД9-17 от
08.08.2012 г.
на МК

археологическ
а недвижима
културна
ценност

134

74

1

75

2

76

3

77

4

78

79

80

5

6

7

Праисторич
еско селище
Теренът на
античния
град в
курорта
Хисар,
ограден с
крепостната
стена
Хисарската
крепост
Хисарската
крепост
Хисарската
крепост,
крепостни
стени и
крепостни
съоръжения
Раннохрист
иянски
базилики:

Базилика
№1,

местност
Бешдере

гр. Хисаря

РМС № 199
от
19.11.1976г.
/ДВ бр. 97 от
1976г./

гр. Хисаря

гр. Хисаря
гр. Хисаря

гр. Хисаря

150м.
Запад
но от
Камил
ите

РМС № 199 от
19.11.1976г.
/ДВ бр. 97 от
1976г./ с
определяне на
граници на
охранителната
зона

Археологическ
и резерват

ДВ бр.69 от
1927г.
ДВ бр.221 от
1927г.

Народна
старина
Народна
старина

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето

ДВ бр.36 от
1966г.

гр. Хисаря

гр. Хисаря

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
135

81

8

82

9

150м.
От
Базилика
гр. Хисаря източн
№2
ата
стена
120м.
южно
Базилика №3 гр. Хисаря
от
Камили
те

ДВ бр.36 от
1966г.

ДВ бр.36 от
1966г.

м.”Църкви
ДВ бр.36 от
щето” при
1966г.
Бешбунар

Базилика №4а
гр. Хисаря
и 4б,

83

10

84

11

Базилика
№5

гр. Хисаря

до
гарата

ДВ бр.36 от
1966г.

85

12

Базилика
№7

гр. Хисаря

извън
м.”Чаир
крепос
баня”
тта

ДВ бр.36 от
1966г.

гр. Хисаря

до
почив
ната
станци
я на
писате
лите

86

13

Базилика
№9

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето

136

87

88

14

Базилика
№10

гр. Хисаря

15

Средновеко
вна църква
в крепостта,
западна
стена

гр. Хисаря

извън
крепос
тта, 1
км
южно

ДВ бр.36 от
1966г.

89

16

Антична
гробница

гр. Хисаря

почив
ната
станци
я на
ТКЗС

90

17

Антична
гробница

гр. Хисаря

300 м.
Южно

18

Водопровод
на галерия
при
изворите
„Кюпчеза”
и
„Инджеза”

19

около
Укрепителен
крепост
гр. Хисаря
ров
ната
стена

91

92

ДВ бр.36 от
1966г.

гр. Хисаря

ДВ бр.36 от
1966г.

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето
Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето

ДВ бр.36 от
1966г.

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновекови
ето

137

93

94

95

20

Лобно място гр. Хисаря

21

Жилищна
сграда

22

Жилищна
сграда
свалена

гр. Хисаря

гр. Хисаря

м”Каймак
7 км.
ДВ бр.20 от
лийските
Северно
1969г.
лозя”

Исторически
Списък,
одобрен от
дир. на
НИПК,
съгласно
ДПК от 1989
г. /Протокол
№27 от
26.09.1989г.
на на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на
НИПК,
съгласно
ДПК от 1989
г. /Протокол
№27 от
26.09.1989г.
на на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Писмо №27
Архитектурноот
строителен
08.01.2004г.

138

96

23

Сграда на
гастроентер
ичното
отделение

97

24

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

98

25

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

139

99

26

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

100

27

Сграда

гр. Хисаря

101

28

Детски
санаториум

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

140

102

29

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

103

30

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

104

31

Хотел и
кино

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

141

105

32

Хотел
„Балкан”

гр. Хисаря

106

33

Минаре на
джамия

гр. Хисаря

107

34

Вила

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

142

108

35

Жилищна
сграда /хан/
свален

гр. Хисаря

109

36

Жилищна
сграда /хан/

гр. Хисаря

110

37

Вила

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Писмо
№2600 от
13.08.
2008г.

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

143

111

38

Църква
„Св.Пантел
еймон”

гр. Хисаря

112

39

Читалище
„Иван
Вазов”

гр. Хисаря

113

40

Старо
училище

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

144

114

41

Възрожденс
ка къща

гр. Хисаря

115

42

Възрожденс
ка къща

гр. Хисаря

116

43

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

145

117

44

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

118

45

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

119

46

Жилищна
сграда

гр. Хисаря

Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на НИПК,
съгласно ДПК
от 1989 г.
/Протокол
№27 от
26.09.1989г. на
на АК на
НИПК
Списък,
одобрен от
дир. на
НИПК,
съгласно
ДПК от 1989
г. /Протокол
№27 от
26.09.1989г.
на на АК на
НИПК

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

Архитектурностроителен

146

120

47

121

48

122

49

123

50

124

51

125

52

126

53

Матеева
къща /на
Стефан Б.
гр. Хисаря
Ботев и
Матей
Матеев/
Късноантичн
а обществена
гр. Хисаря
сграда
/терми/
Кардо
максимус и
прилежащата
, източно от
гр. Хисаря
нея
представител
на сграда с
портик
Надгробна
могила,
Две
надгробни
могили
Осем
надгробни
могили
Църква
„Успение
Богородичн
о”

гр. Хисаря
гр. Хисаря
гр. Хисаря

гр. Хисаря,
кв.Момина
баня

РМС
№1711 от
22.10.1962г.
РМС
м.Юрата” №1711 от
22.10.1962г.
РМС
м.”Рамния
№1711 от
път”
22.10.1962г.

Писмо №1040
от 12.07.1993г.

Архитектурностроителен

Писмо №131
от 12.03.1994г.

Археологически

Писмо №1591
от 27.10.1994г.

Археологически

м.”Хаджи
йка”

Археологически
Археологически
Археологически
Писмо
№3898 от,
31.07.1975г
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г.

Художествен

147

127

54

128

55

129

56

130

131

132

57

58

59

133

60

134

61

Античен
гр. Хисаря,
тухлен
кв.Момина
надпис в
баня
Момина баня
гр. Хисаря,
кв.Момина
баня
гр. Хисаря,
2 Надгробни
кв.Момина
могили
баня
Надгробна
могила

гр. Хисаря,
5 Надгробни
кв.Момина
могили
баня
гр. Хисаря,
Стара църква
0,6
кв.Веригово
„Св.Георги
западно
/с.Веригово/
Къща на
Михо
Стефанов
Цацаров
Къща на
Иван Гетов
Чотин
Къща на
Стоян
Драгнев
Тълковски

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековиет
о

ДВ бр.36 от
1966г.
м.”Еаабъс РМС №1711
”
от 22.10.1962г.

Археологически

РМС №1711
от 22.10.1962г.

Археологически

м.”Еабъс”
източно от РМС №1711
с.Момина от 22.10.1962г.
баня

Археологически

м.”Юръта”

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековиет
о

ДВ бр.41 от
1965г.

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

148

135

62

136

63

137

64

138

65

139

66

140

67

141

142

68

69

Порти на
Христос
Димитров
Казаков
Порти на
Михо
Димитров
Казаков
Къща на
Цончо
Петков
Вълковски
Къща на
Иван
Димитров
Мърдачев
Къща на
Кольо
Дойчев
Киров
Къща на
Кольо Колев
Пунчев и
порти със
стопанска
част
Къща на
Йордан
Неделчев
Дечев
Къща на
Петър
Неделев
Попов

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо
№2403 от
16.07.1982г.

Архитектурностроителен
149

143

144

145

Къща на
Петър
Неделев
Варимезов

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/

Писмо №2403
от 16.07.1982г.

Архитектурностроителен

71

Църква
гр. Хисаря,
„Св.Димитър кв.Веригово
”
/с.Веригово/

Писмо №2403
от 16.07.1982г.
Писмо №3898
от,
31.07.1975г.Сп
исък в Доклад
от 15.08.1980
г.

Архитектурностроителен
Художествен

72

гр. Хисаря,
Праисториче
3 км
кв.Веригово
ско селище
западно
/с.Веригово/

70

146

73

147

74

148

75

149

76

150

77

гр. Хисаря,
кв.Веригово
/с.Веригово/
гр. Хисаря,
Надгробна
кв.Веригово
могила
/с.Веригово/
гр. Хисаря,
Надгробна
кв.Веригово
могила
/с.Веригово/
гр. Хисаря,
5 Надгробни
кв.Веригово
могили
/с.Веригово/
Надгробна
могила

Надгробна
могила

ДВ бр.41 от
1965г.

южно
м.”Афра РМС №1711 от
от
тепе”
22.10.1962г.
селото
западно
м.”Гурлев РМС №1711 от
от
а могила” 22.10.1962г.
селото
западно м.”Рошава
РМС №1711
от
та могила
от 22.10.1962г.
селото
”
южно
м.”Кариер РМС №1711
от
ата”
от 22.10.1962г.
селото
западно
гр. Хисаря,
от
м.”Куркая РМС №1711
кв.Веригово селото”
от 22.10.1962г.
/с.Веригово/ Веригов
о

Архитектурностроителен от
Античността и
Средновековиет
о
Археологически
Археологически
Археологически
Археологически

Археологически
150

151

78

Надгробна
могила

гр. Хисаря, западно
м.”Дъбака РМС №1711
кв.Веригово
от
”
от 22.10.1962г.
/с.Веригово/ селото

152

1

Антично
селище

1 км
местност
с. Черничево югоизто
Манастира
чно

153

2

Антично
селище

2 км
местност
с. Черничево югоизто
Селище
чно

154

3

Антично
селище

2 км местност
с. Черничево югоизто Долно
чно
селище

4

Антично
селище

3-ти
район
с. Черничево
на
селото

5

Антично
селище,
Търнова
могила

с. Черничево

Антично
селище

0.8 км. местност
От Дойчинов
с. Черничево
селото
дол и
северои Котов дол

155

156

157

6

р. Сини
вир

Археологически
Писмо №367
от 29.01.1990г.
Протокол №
16 на ЕС от
16.05.1989г.
Писмо №367
от 29.01.1990г.
Протокол №
16 на ЕС от
16.05.1989г.
Писмо №367
от 29.01.1990г.
Протокол №
16 на ЕС от
16.05.1989г.
Писмо №367
от 29.01.1990г.
Протокол №
16 на ЕС от
16.05.1989г.
Писмо №367
от 29.01.1990г.
Протокол №
16 на ЕС от
16.05.1989г.
Писмо №367
от 29.01.1990г.
Протокол №
16 на ЕС от
16.05.1989г.

Археологически

Археологически

Археологически

Археологически

Археологически

Археологически

151

зточна
посока
158

7

Църква
с. Черничево
“Св.Никола”

Писмо № 3898
от 31.07.1975г.
Списък в
Доклад от
15.08.1980 г

Художествен

152

153

Приложение №2

155

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
„АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ”
Изготвената справка отразява наличната информация в база данни на АИС АКБ до края на август
2015 г. Необходимо е да се уточни, че реално съществуващите археологическите обекти на
територията на община Хисаря са много повече. На територията на общината са провеждани
ограничени археологически проучвания за издирване на археологически обекти. Повечето от
въведените досега обекти са регистрирани при проучвания във връзка с попълването на база данни
АИС АКБ през 1992 г. За да бъде осигурена актуална информация за археологическото наследство на
община Хисаряе необходимо да бъде възложено провеждането на такива проучвания. Те могат да
бъдат осъществени от специалисти от НАИМ-БАН и Археологически музей Хисаря.
Известните археологически обекти са представени с кратка анотация, която съдържа данни за
местоположението, локализацията, особеностите, вида и хронологията, история на проучването,
юридически статут и автор. Разположението на всички обекти е илюстрирано с карта. За някои обекти
с по-голяма площ е приложена скица, указваща установените граници.
Легенда към приложените режими за ползване на териториите, на които се намират
археологически обекти:
Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, благоустройствени,
селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават целостта на земния пласт в границите на
археологическия обект.
Режим „Б“ (прилага се за обекти, попадащи в терени, които се обработват) – забраняват се всички
видове изкопни работи, както и дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни
култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат
археологическата субстанция в границите на обекта.
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002564
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
Местност:
Централна градска част
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Лок. спрямо населено място:
Вид и хронология
АНТИЧЕН ГРАД ДИОКЛЕЦИАНОПОЛ
ОСОБЕНОСТИ
Археологическите проучвания на града продължават.
ИСТОРИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
Археологически разкопки М. Маджаров.
ОПАЗВАНЕ
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
ИЗГОТВИЛ - ЕЛЕНА БОЖИНОВА
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100332
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
на десния бряг на Башдере
Лок. спрямо населено място: в чертите на града
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Праисторическо селище Късен неолит
ОСОБЕНОСТИ
Обектът е частично проучен от П. Детев. Площ 9 дка.
История на проучването :
Археологически разкопки – П. Детев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
ИЗГОТВИЛ - БИСТРА КОЛЕВА
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100539
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Юрта
Лок. спрямо населено място: 5 км, 56 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Антично селище Късна римска епоха
Църква Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Обектът е частично проучен от М. Маджаров. Площ 8 дка.
История на проучването :
Археологически разкопки – М. Маджаров през 1977 г.Опазване
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
ИЗГОТВИЛ - МИТКО МАДЖАРОВ
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100540
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Есебъзки лозя
Лок. спрямо населено място: 2.5 км, 46 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Некрополът се състои от три могили. Обща площ 2 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935; М. Маджаров, 1977.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100541
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Есебъзки лозя
Лок. спрямо населено място: 2.5 км, 46 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Надгробна могила 1.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935; М. Маджаров, 1977.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100542
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Есебъзки лозя
Лок. спрямо населено място: 2.510 км, 56 гр.
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Надгробна могила 2.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935; М. Маджаров, 1977.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100543
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Есебъзки лозя
Лок. спрямо населено място: 2.550 км, 50 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Надгробна могила 2.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935; М. Маджаров, 1977.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100544
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Есебъзки лозя
Лок. спрямо населено място: 2.350 км, 40 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 12 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935; М. Маджаров, 1977.
ОПАЗВАНЕ
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров

158

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100596
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Сенеците
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 150 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Некрополът се състои от две могили. Обща площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100597
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Сенеците
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 150 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100598
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: гр. Хисаря
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2 км, 198 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Елинистическа епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1935.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Славка Чернева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100662
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Беловица
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Герена
Лок. спрямо населено място: 3.6 км, 160 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Неопределена
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Валентина Танкова
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100663
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Беловица
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Курбанов дол
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 18 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Неопределена
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Валентина Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100664
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Беловица
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Солен гьол
Лок. спрямо населено място: 5 км, 136 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Неопределена
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Валентина Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100665
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Беловица
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Джамбазова могила
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 300 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Неопределена
ОСОБЕНОСТИ
Некрополът се състои от три могили, като две от тях се намират вдясно от шосето за Красново, Едната от
тези могили се нарича Ставронова могила.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил -- Валентина Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100666
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Беловица
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Герена
Лок. спрямо населено място: 3.5 км, 156 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Елинистическа епоха
ОСОБЕНОСТИ
Некрополът се състои от 10 могили, наречени Кацарските могили. От най-голямата могила произхождат
части от бронзови съдове.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Валентина Танкова
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100667
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Беловица
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Герена
Лок. спрямо населено място: 1.7 км, 8 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на С. Чернева.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Славка Чернева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100545
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Кабата при яз. Козлука
Лок. спрямо населено място: 3 км, 300 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха и Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 50 дка. Установени са сериозни иманярски посегателства.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958; М. Маджаров 1992 и 2010 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100546
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Узунтарла
Лок. спрямо населено място: 306 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958.
ОПАЗВАНЕ
Статут: НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100547
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Дъбравата
Лок. спрямо населено място: 1.3 км, 345 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 21 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958, разкопки Г. Китов 1991 г..
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100548
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Фезова кория
Лок. спрямо населено място: 1.65 км, 348 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
Църква Неопределена
ОСОБЕНОСТИ
Площ 7 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100549
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Илинден
Лок. спрямо населено място: 2.4 км, 156 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 18 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100550
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Дъбравата
Лок. спрямо населено място: 1.4 км, 344 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 7 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100554
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калето
Лок. спрямо населено място: 2.5 км, 356 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Крепост Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 6 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Джамбов, 1983 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Жени Танкова
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100555
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Ветровитата поляна
Лок. спрямо населено място: 3.5 км, 4 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Крепост Средновековие
Църква Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Джамбов, 1983 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Жени Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100556
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Ветровитата поляна
Лок. спрямо населено място: 5 км, 10 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Късна античност
Църква Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 10 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Джамбов, 1983 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Жени Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100646
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Красново
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Козлука
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 30 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 34 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1958 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100557
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Кръстевич
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2 км, 314 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 47 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1945 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100558
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Кръстевич
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Сютлюсърт
ЛОК. СПРЯМО НАСЕЛЕНО МЯСТО: 1.4 КМ, 195 О
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1945 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100559
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Кръстевич
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Сютлюсърт
Лок. спрямо населено място: 1.6 км, 210 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 36 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1945 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100560
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Кръстевич
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Канарата
Лок. спрямо населено място: 2.1 км, 44о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Крепост Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 8 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1945 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Жени Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002530
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Кръстевич
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Секиз харман
Лок. спрямо населено място: 1.45 км, 67о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Храм Класическа епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 10 дка.
История на проучването :
Археологически проучвания на М. Маджаров от 2007 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил- Елена Божинова
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100638
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Курията
Лок. спрямо населено място: 1.5 к м, 130 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 23 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1948 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100639
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1.35 км, 222 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1946 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100640
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Боклуджа дере
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 208 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 9 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1946 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100641
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Боклуджа дере
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 166 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 6 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1946 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100642
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2 км, 306 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1946 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100643
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Карагьорчева могила
Лок. спрямо населено място: 2.25 км, 216 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Бронзова, Елинистическа и Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 23 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1948 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100644
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2.8 км, 321 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 33 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1948 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100645
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калаващица
Лок. спрямо населено място: 1.3 км, 90 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 38 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1948 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100647
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1.3 км, 141 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 6 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1946 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100648
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калаващица
Лок. спрямо населено място: 1.15 км, 112 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 60 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1946 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100649
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Боклуджа дере
Лок. спрямо населено място: 2.1 км, 152 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Ранна желязна и Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Валентина Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100650
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мало Крушево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калето
Лок. спрямо населено място: 3.5 км, 252 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Крепост Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Валентина Танкова
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100538
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Михилци
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Горни стеници
Лок. спрямо населено място: 4.5 км, 270 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Пътна станция Римска епоха
Некропол Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Археологически разкопки на Митко Маджаров, 1985-1986 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100334
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: до Голямата могила
Лок. спрямо населено място: 0.5 км, 270 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Бронзова епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на П. Детев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Бистра Колева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100578
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Голата могила
Лок. спрямо населено място: 0.65 км, 225 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 6 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил- Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100579
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Голата могила
Лок. спрямо населено място: 0.65 км, 225 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 40 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100580
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 0.6 км, 78 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 15 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100581
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Пръдлева могила
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 258 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100582
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Мечова кория
Лок. спрямо населено място: 1 км, 48 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100583
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Гурльови ниви
Лок. спрямо населено място: 1.8 км, 315 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100584
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калето
Лок. спрямо населено място: 1 км, 98 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Крепост Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Жени Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100585
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Мътеница
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Кошовица
Лок. спрямо населено място: 2 км, 254 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 12 дка.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Жени Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100334
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Аладжака
Лок. спрямо населено място: 2 км, 30 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селищна могила Неолит
ОСОБЕНОСТИ
Площ 7 дка. При прокопаване на канал е унищожена част от селището.
История на проучването :
Теренни издирвания на П. Детев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Бистра Колева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100599
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Кереметлика
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 165 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 14 дка. От обекта произхожда бронзова статуетка на Дионис, която се съхранява в Археологически
музей Хисаря (инв. № 2089).
История на проучването :
Теренни издирвания на Митко Маджаров.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100600
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Св. Илия
Лок. спрямо населено място: 0.4 км, 45 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100601
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Св. Илия
Лок. спрямо населено място: 0.4 км, 45 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 7 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100602
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Барата
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 153 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 8 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100603
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Миновските могили
Лок. спрямо населено място: 1.1 км, 156 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100604
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Симонкова могила
Лок. спрямо населено място: 0.82 км, 180 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100605
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Симонкова могила
Лок. спрямо населено място: 0.95 км, 183 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100606
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Кереметлика
Лок. спрямо населено място: 0.9 км, 185 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100607
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Ново Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Кереметлика
Лок. спрямо населено място: 0.85 км, 192 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100651
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Чобанова могила
Лок. спрямо населено място: 0.7 км, 60 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Тракийски период
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100652
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Чобанова могила
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 60 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Тракийски период
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100653
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Чобанова могила
Лок. спрямо населено място: 0.6 км, 30 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Тракийски период
ОСОБЕНОСТИ
Площ 11 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100654
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Голямата могила
Лок. спрямо населено място: 1.4 км, 30 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Тракийски период
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100655
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Голямата могила
Лок. спрямо населено място: 0.4 км, 15 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Тракийски период
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100656
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Чобанова могила
Лок. спрямо населено място: 0.9 км, 60 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Тракийски период
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100657
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Чобанова могила
Лок. спрямо населено място: 0.5 км, 105 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Тракийски период
ОСОБЕНОСТИ
Площ 12 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100658
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Мараша
Лок. спрямо населено място: 1.3 км, 346 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100659
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Каварджика
Лок. спрямо населено място: 1 км, 195 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 28 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100660
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Мараша
Лок. спрямо населено място: 1.1 км, 346 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 8 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил- Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100661
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Паничери
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Каварджика
Лок. спрямо населено място: 1.4 км, 195 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100336
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Язовира
Лок. спрямо населено място: 1.55 км, 162 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Неопределима
История на проучването :
Теренни издирвания на К. Кисьов и М. Маджаров, 1992 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Славка Чернева
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100337
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Банчето
Лок. спрямо населено място: 3.2 км, 74 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Неопределима
История на проучването :
Теренни издирвания на К. Кисьов, 1992 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Славка Чернева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100338
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2.38 км, 130 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Неопределима
История на проучването :
Теренни издирвания на К. Кисьов и М. Маджаров, 1992 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Славка Чернева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100339
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Язовира
Лок. спрямо населено място: 1.75 км, 134 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище
История на проучването :
Теренни издирвания на К. Кисьов и М. Маджаров.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Славка Чернева
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100340
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Язовира
Лок. спрямо населено място: 1.9 км, 118 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Неопределима
История на проучването :
Теренни издирвания на К. Кисьов и М. Маджаров.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Славка Чернева
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100608
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Кереметлика
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 195 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100608
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Кереметлика
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 195 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончевь 1960 г., М. Маджаров, 1983 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100609
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 3 км, 60 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100610
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 4.8 км, 260 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100611
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2.4 км, 20 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100612
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2.8 км, 200 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100613
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 4 км, 262 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100614
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 3.8 км, 262 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 2 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100615
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 4 км, 264 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100616
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 3.2 км, 20 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100617
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Алчак
Лок. спрямо населено място: 1.55 км, 230 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100618
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 5.6 км, 264 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100619
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Татар път
Лок. спрямо населено място: 4.5 км, 15 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100620
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Читаците
Лок. спрямо населено място: 0.53 км, 230 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100621
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Читаците
Лок. спрямо населено място: 0.4 км, 240 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100622
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Читаците
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 22 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100623
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Манастира
Лок. спрямо населено място: 2.8 км, 172 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 6 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100624
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 165 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 8 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100625
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Читаците
Лок. спрямо населено място: 1.4 км, 170 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил- Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100626
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 270 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100627
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Читаците
Лок. спрямо населено място: 0.48 км, 240 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100628
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 0.2 км, 30 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100629
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Аладжака
Лок. спрямо населено място: 3.5 км, 30 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100630
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1.4 км, 270 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100631
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 4 км, 35 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100632
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Веяшка
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 230 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 12 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100633
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Веяшка, Алчака
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 240 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100634
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Веяшка
Лок. спрямо населено място: 0.87 км, 200 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100635
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Веяшка
Лок. спрямо населено място: 0.7 км, 195 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100636
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Царака
Лок. спрямо населено място: 0.1 км, 290 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Късна желязна епоха, Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100637
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Алчака
Лок. спрямо населено място: 1.05 км, 245 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002546
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старо Железаре
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Чолакова могила
Лок. спрямо населено място: 0.85 км, 132 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Надгробна могила Късна желязна епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка. В центъра на могилата е разкрит пръстен от вертикални каменни плочи.
История на проучването :
Археологически разкопки с ръководител Г. Китов.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Елена Божинова
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100561
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Попова воденица
Лок. спрямо населено място: 2.6 км, 262 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 12 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100562
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Онарски поляни
Лок. спрямо населено място: 1.4 км, 336 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100563
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Онарски ливади
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 330 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100564
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Арбут
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 326 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100565
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: св. Атанас
Лок. спрямо населено място: 0.6 км, 210 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100566
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Онарски поляни
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 315 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 11 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100567
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 0.45 км, 180 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 2 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100568
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 195 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 2 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100569
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1.2 км, 135 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100570
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Рошава могила
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 265 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Неопределима
ОСОБЕНОСТИ
Площ 34 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100571
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2.5 км, 261 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100572
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Арбут
Лок. спрямо населено място: 2.3 км, 327 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 3 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100573
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 2.255 км, 189 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100574
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 1 км, 300 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100575
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Арбут
Лок. спрямо населено място: 1.8 км, 355 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 18 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100576
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 306 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Римска епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 26 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100577
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Алексица
Лок. спрямо населено място: 4.5 км, 18 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Крепост Средновековие
ОСОБЕНОСТИ
Площ 10 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Жени Танкова
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000511
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: югозападното подножие на връх Кози грамади
Лок. спрямо населено място: 15 км североизточно от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Късна желязна епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 2 дка. Вероятно е сезонно селище, използвано през различни исторически периоди.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Христов през 2011 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Иван Христов
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000509
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Сборовиграмади
Лок. спрямо населено място: 13 км от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Светилище Късна желязна епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка. Находките се откриват предимно на самия връх и неговия западен склон.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Христов през 2011 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Иван Христов
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000514
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Брезина поляна
Лок. спрямо населено място: На 10 км СИ от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен накропол Късна желязна епоха
ОСОБЕНОСТИ
Некрополът се състои от осем и повече могили, разпръснати от двете страни на предполагаемо трасе на
древен път, водещ към Кози грамади. Могилите са с приблизително еднакви височина и диаметър (височина до 6
м и диаметър до 15 м).
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Христов през 2011 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Иван Христов
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000508
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: югоизточното подножие на връх Кози грамади
Лок. спрямо населено място: 12 км СЗ от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Седалище на владетел Късна желязна епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 4 дка. Всички находки се откриват в тънък културен пласт свързан с кратковременно използване на обекта
през първата половина на 4 в. пр. Хр.
История на проучването :
Археологически разкопки на И. Христов през 2005, 2010 и 2011 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Иван Христов
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000510
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: връх Кози грамади
Лок. спрямо населено място: 14 км СЗ от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Църква Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Разкритата църква е еднокорабна, широка 5,30 м. Широчина на предната част на апсидата 2,10 м. Наосът е дълъг
едва 1,84 м. Тя има преддверие, което не е разкрито. Предполагаема дължина - 7,60 м
История на проучването :
Археологически разкопки на И. Христов през 2005 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Иван Христов
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000512
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: подножието на връх Калето
Лок. спрямо населено място: 5 км западно от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Църква Късна античност
ОСОБЕНОСТИ
Църквата е дълга 16 м и широка 10 м. В средата се забелязва голямо пропадане на терена. Зидовете са широки
67 см. Не се забелязват останки от хоросан и вероятно градежът е на калова спойка. От всички страни на зидовете
е открито голямо количество фрагментирана покривна керамика. Църквата е била обградена с голям зид на запад,
ограждащ дворно пространство около 5 дка. Съвременният път е пресякъл на две места оградния зид, който е с
широчина 70 см.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Христов през 2011 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Иван Христов
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000515
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Старосел
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Овнярски поляни
Лок. спрямо населено място: 3 км югозападно от центъра на с. Старосел
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Вила рустика Античност
ОСОБЕНОСТИ
На площ от 3 дка се забелязват останки на сграда, която въз основа на откритата строителна керамика може да
се датира в 3 век.
История на проучването :
Теренни издирвания на И. Христов през 2011 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим А
Изготвил - Иван Христов
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100586
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Керамидака
Лок. спрямо населено място: 0.7 км, 240 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100587
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калинката
Лок. спрямо населено място: 1.6 км, 135 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100588
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Керамидака
Лок. спрямо населено място: 1.23 км, 69 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил- Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100589
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Керамидака
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 255 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100590
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калинката
Лок. спрямо населено място: 1.45 км, 140 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100591
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Калинката
Лок. спрямо населено място: 1.63 км, 136 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Могилен некропол Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 1 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. Режим А
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100592
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Спасова църква
Лок. спрямо населено място: 0.4 км, 20 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 8 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
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РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100593
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност:
Лок. спрямо населено място: 0.8 км, 270 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 7 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100594
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Керамидака
Лок. спрямо населено място: 0.5 км, 240 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100594
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Селището
Лок. спрямо населено място: 1.5 км, 135 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селище Античност
ОСОБЕНОСТИ
Площ 5 дка.
История на проучването :
Теренни издирвания на Д. Цончев, 1960 г.
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Митко Маджаров
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 2100333
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Населено място: с. Черничево
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Местност: Манастира
Лок. спрямо населено място: 0.5 км, 114 о
ВИД И ХРОНОЛОГИЯ
Селищна могила Неолит, Халколит, Бронзова епоха
ОСОБЕНОСТИ
Площ 13 дка.
История на проучването :
Сондажни проучвания на П. Детев
ОПАЗВАНЕ
Статут:НКЦ с национално значение, чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, Режим Б
Изготвил - Бистра Колева
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Приложение №3
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№ по
ред

II-1

II-2

II-3
II-4
II-5

II-6

II-7

II-8

II-9

II-10

II-11

Населено
място

Обект

с. Красново Общ паметник на борците
против фашизма с
паметни плочи на
загиналите във войните
от село Красново
с.
Паметник на загиналите
Кръстевич във войните от село
Кръстевич

Деклариран с:

Вид

Собственост Състояние

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

общинска

лошо

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

общинска

лошо

общинска

добро

частна

отлично

частна,
църковна

отлично

с. Михилци

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.
с. Паничери Паметник на загиналите Писмо -№4349 исторически
във войните
от 04.12.1992 г.
с. Старо Възпоменателна плоча на Писмо -№4349 исторически
Железаре Нанко Цочев Минчев от 04.12.1992 г.
опълченец
с. Старо Възпоменателна плоча на Писмо -№4349 исторически
Железаре загиналите във войните
от 04.12.1992 г.
от село Старо Железаре
гр. Хисаря,
кв.
Веригово
гр. Хисаря,
кв.
Миромир
гр. Хисаря,
кв. Момина
баня
гр. Хисаря,
кв. Момина
баня

Паметник на загиналите
във войните вериговци

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

общинска

отлично

Паметник на загиналите
във войните жители на кв.
Миромир, гр. Хисаря
Паметник на загиналите в
Балканската война 19121913 г.
Възпоменателни плочи на
загиналите в Априлското
въстание 1876 г., Първата
световна война 1914-1918
г. и Втората световна
война 1939-1945 г. от
село Момина баня

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

общинска

отлично

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

частна,
църковна

отлично

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

частна,
църковна

отлично

Писмо -№4349 исторически
от 04.12.1992 г.

общинска

отлично

с.
Паметник на загиналите
Черничево във войните от село
Черничево
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