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1. Общи условия
1.1 Възлагане
Общият устройствен план на гр. Ямбол и землището му е възложен за
изпълнение на “Проарх” АД, след спечелена обществена поръчка. Трябва да се
отбележи, че последния Общ устройствен план на града е от 1973 г., т.е той е не
смо физически, но и морално остарял, разработен при различни социалноикономически и законови постановки.
Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с
изискванията на договора и заданието за изработването на ОУП.
При работата е ползвана предоставена информация, мнения и препоръки от
специалисти в дирекции, отдели и сектори на общинската администрация на
Ямбол, от външни експерти и граждани, споделени при обществените обсъждания
и при лични срещи и разговори.
Екипът, разработващ задачата, отправя благодарност към всички
служители от посочените институции, експерти и граждани, които се
отзоваха и споделиха мнения, виждания и очаквания за бъдещото социалноикономическо и териториално развитие на Ямбол.

1.2 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
града, както и да формулира подходяща политика и нормативни рамки за
неговата реализация.
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В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като:
 Обвързване на развитието на града с факторите от регионално, национално
и над национално ниво.
 Оптимизиране на функционалната структура на града спрямо съвременните
социално-икономически и демографски процеси.
 Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в градската и
крайградската територия.
 Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на
различните подсистеми на градския организъм и взаимодействието между
тях.
 Планиране на такива структурни и функционални преобразувания, които да
направят градския организъм адекватен на съвременните социалноикономически, културни и технологични промени и процеси.
 Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки за
устойчиво развитие на града.
 Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на
градското развитие.
В същото време планът трябва да

осигури възможно най-добър баланс

между частните и обществените интереси, при равнопоставяне на различните
видове собственост.
1.3 Кратка историческа справка
"Това е един приятен град, с хубав въздух и вкусна вода, с градини и лозя,
разположени на една височина и гледащи към Тунджа. От трите страни го е
обкръжила Тунджа и само откъм страната на северната звезда има
възвишения. Всичките му улици са покрити със старовременски калдаръми от
едри камъни, като царски пътища. Има още пет покрити с олово и подобни на
крепости здания и един солиден Безистен с четири железни врати. Такъв
оживен и украсен безистен в никоя друга страна няма." Евлия Челеби 1667 г.
Най-ранните данни за живот по тези земи датират от 6-тото хилядолетие пр.
Хр. Изключително важни открития са направени с проучването на селищната
могила при с. Драма и прилежащия и микрорегион. Тук за пръв път в България са
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открити фрагменти от микенска керамика и глинен печат с т.нар. "Линеарно писмо
- А". На територията на днешния Ямбол се намират останките от две огромни
селищни могили, известни в научната литература под имената Марчева могила и
Рашева могила, в които се срещат материали от неолита, енеолита и бронзовата
епоха. Голяма част от откритите там находки се съхраняват в парижкия Лувър и
Археологическия музей в София. Ценни експонати от тези могили притежава и
Историческият музей в Ямбол. На територията на Ямболска област /на 6км.
северно от Ямбол/, край с. Кабиле на площ от над 500 дка, се намира един от
уникалните археологически резервати у нас, включващ в пределите си тракийския
град Кабиле. Още през IV в. пр. Хр. той се утвърждава като модерен
елинистически град със своя агора, олтар на Аполон и храм на Артемида. От 45 г.
пр. Хр. Кабиле е включен в границите на провинция Тракия. През IV в. градът
става епископски център на Тракия. Оформя се като добре устроен късноантичен
град с крепостни стени, водопровод, терми и базилика, чиито подове са били
покрити с полихромна мозайка, запазена и до днес. Кабиле е единственият град
във Вътрешна Тракия, който е сякъл свои автономни сребърни и бронзови монети,
както и емисии на някои български царе. През 293 година император Диоклециан
предприема пътуване по тези земи. В началото на месец май той бил в Одрин,
откъдето тръгнал за Стара Загора, Пловдив и София. Пътят на императора
минавал точно през мястото, където сега се намира Ямбол и където вероятно е
имало някакво малко селище. Императорът бил удивен от плодородните земи, от
красивата природа, от добрите условия за живот и решил, че на това място трябва
да има град. И то не какъв да е, а голям и хубав град с божественото име
Диосполис-град на Зевс.
Това е първото име на днешния Ямбол. През многогодишната си
история,град Ямбол се назовавал с различни имена: Диосполис, Дамполис,
Дямполис, Диамполис, Хиамполис, Динибули, Дъбилин, Дубилин, Диамболи,
Ямболу, Ямболъ, Янболи, Византийските хронисти през XI-XIV в. го споменават
като Дамполис, а в надпис от 1357 г. по времето на цар Иван Александър името на
града е Дъбилин. Днешното име на града се споменава за първи път през 1372 г.
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Градът е превзет от турците в 1372 г. след продължително обсада. По
време на Османската империя се развиват занаяти и търговия. От 1479 г е център
на нахия (нахия- адм.терит.единица в Османската. империя, първоначално
равностойна по обхват на кааза (околия), а па-късно нейно подразделение). През
1509 г. в Ямбол е построен Безистена, един от най-големите и най-красивите
покрити пазари в европейската територия на Османската империя. Сградата е
забележителен архитектурен паметник, един от малкото запазени от тази епоха,
не само в Ямбол и в България, но и в Европа. От периода на Османската империя
е и османския храм Ески джамия. В 1805 г. е открито училище, 1869 г. читалище,
1873 г. революционен комитет.
След Руско-турската война 1877-1878 г., по инициатива на ген. Скобелев, на
връх "Бакаджик" край Ямбол е построен първият в България храм-паметник,
увековечаващ българо-руската бойна дружба. Той е осветен през май 1884 г. и
носи името на "Св. Александър Невски". С акта на Съединението от 6 септември
1885г., гр. Ямбол и неговата област са окончателно освободени
Ямболска област има запазено място в националната и световната история
както поради факта, че неин административен център е град с над 17 века
история, но и защото е родно място на интелектуалци от най-висока класа.
В края на XIX и първата половина на XX век започва същинското стопанско
развитие на съвременен Ямбол. Основният поминък на ямболци е земеделието и
лозарството. Заедно с това се развиват занаятите и търговията. Започва
развитието

на

средствата

за

комуникация

и

построяването

на

първите

транспортни връзки. Така през 1879 г. е създадена пощенската станция в града с
телефон и телеграф, а през 1880 г. е открита първата железопътна линия ЯмболБургас. Създават се първите фабрики, предприятия и банки. През 1885 г. се
открива - Сапунена фабрика, а през 1893 г. - печатница "Светлина". В началото на
XX век отварят врати клонът на Българска търговска банка, Българска земеделска
банка и Ямболска популярна банка.
Ямбол достига същински икономически подем през 30-те години на XX век,
когато градът по икономически показатели се реди на 8-9-то място в страната.
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Започва създаването на големите индустриални предприятия в региона, чиято
продукция става известна на международните пазари. През 1925 г. италианецът
Жак Сузи открива памукотекстилната фабрика "Тунджа", която осигурява работа
за 3000 души. Основен производител на брашно за околията през този период е
мелницата на братя Хаджипетрови. Златни медали от панаирите в Солун, Бари,
Прага, Виена и Будапеща печелят белите и червени вина на лозаро-винарската
изба "Мискет". През 1936 г. се открива фабриката на братя Петкови "Българска
консерва"

за

производството

на

доматено

пюре,

което

се

изнася

за

скандинавските страни, Англия и Германия. Пак по това време се открива клонове
на още две банки - Франко-Българската банка за международна търговия и банка
"Български кредит". Открит е първият модерен и голям хотел "Европа". През 1938
г. започва телефонизацията на Ямбол.
През 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век се провежда ускорена
индустриализация тогава са формирани производствените зони с многоотраслова
специализация. В този период започва и да се прилага индустриализираното
строителство в жилищния сектор и се изграждат жилищните комплекси на града.
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2. Обща характеристика на област Ямбол, регионални условия и
връзки
2.1 Място на град Ямбол в националната селищна мрежа и Балканския
полуостров
Град Ямбол е на 12 място в страната по брой на населението и важен
опорен център на селищната мрежа на страната. Градът е административен
център на област Ямбол, която е включва 5 общини Болярово, Елхово, Стралджа,
Тунджа и Ямбол с население 130 хил. души.
Социално-икономическата роля на града като важен център на селищната
система на страната се определя от редица количествени и качествени
характеристики на социално-икономическия потенциал на града. Като по-важни
характеристики на града могат да се отбележат:
-

приносът на града към националната икономика по показателя нетни приходи
от продажби е 0.61%, като реализираните нетни приходи от продажби на човек
от

населението

са

0.60%

от

средните

за

страната.

Привлечените

чуждестранни инвестиции са 0.18% от общите за страната;
-

развит и разнообразен вторичен сектор с традиции в промишленото
производство;

-

разнообразен третичен сектор (обслужване и услуги). Ямбол остава един от
големите търговско-консумативни центрове с добри връзки с останалите
центрове в Югоизточния район и област Ямбол.

-

важен образователен център, което се определя от наличието на
Технически колеж - Ямбол при Тракийски университет - Стара Загора, който по
направленията Електротехника, електроника и автоматика, Електротехника;
Автоматика, информационна и управляваща техника, Машинно инженерство,
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и
земеделска техника, Хранителни технологии, Енергетика и др. обучава
студенти,

които

придобиват

образователно-квалификационна

степен

"професионален бакалавър" и учител; Бизнес Колеж – Ямбол, Професионална
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

8

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

техническа гимназия "Иван Райнов", Професионална гимназия по хранителни
технологии и туризъм;
-

развита комуникационна и инженерна инфраструктура в областта на
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта, което превръща града
в атрактивен център за инвестиции;

-

съсредоточие на бизнес инфраструктура като Ямболска Търговскопромишлена палата, Агенция за регионално развитие и инвестиции и др.

-

Същевременно градът е отдалечен от важни национални и международни
центрове.
Всички тези характеристики на града определят неговото функционално

влияние в границите на област Ямбол, Югоизточен район и страната.
Функционалното му влияние е най-силно изразено в границите на областта и послабо - в рамките на Югоизточния район и страната.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
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2.2. Ямбол и мястото му осите на урбанизация
Основните оси на урбанизация в страната образуват пръстен в посока от западизток:
– Ос-1 София –В.Търново – Шумен – Варна – в Северна България;
– Ос-2 София – Ямбол – Ст.Загора – Сливен - Ямбол – Бургас – в Южна
България.
Към тях тангират в посока север-юг отделни оси на развитие, които имат по-слабо
изразена сила на влияние.
В границите на тези оси на урбанизация доминиращи центрове с умерено и слабо
европейско значение са София, Ямбол и Варна и Бургас. Други четири български
града– Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен са характеризирани като важни
центрове с минимална транс национална роля.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

10

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

В сравнителен план южната ос на урбанизация се очертава като
доминираща по отношение на демографска маса, концентрация на стопански
активности,

техническа

инфраструктура,

концентрация

на

висши

учебни

заведения, а основните полюси на развитие са Ямбол, Стара Загора и Бургас.
Ямбол тангира като елемент на тази ос, като се явява важен център за
активизиране на югоизточната част от пространството на страната и важен
организиращ елемент на територията, контактуваща с Турция.
Националната ос на урбанизация София – Ямбол – Ст.Загора – Бургас
(Свиленград) е оста на ускореното развитие в Южна България, на основата на
транспортната, енергийната и съобщителната инфраструктури и свързаните с това
процеси на развитие на икономиката, бързото нарастване на населението в
градовете, развитието на услугите и др. Ямбол е на другата ос по направлението
север-юг и един от балансьорите на селищната мрежа в югоизточната част на
страната.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
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Предстоящото завършване на автомагистрала “Тракия” ще увеличат
потенциалните предимства на Ямбол като център в Балканския регион с
благоприятно транспортно-географско положение. Общината и град Ямбол са с
потенциал за развитие като регионален център със значимост в Балканския
регион.
2.3. Ямбол и мястото му в Югоизточен район
Югоизточният район е разположен на стратегическо за България място с
широкия си излаз към Черно море (224 км) на изток и с дългата си граница с
Турция на юг по Странджа и Дервентските възвишения. Чрез ниските и удобни
старопланински проходи (Твърдишки, Вратник, Върбишки, Ришки, Дюлински и др.)
се осъществява връзката със Североизточен и Северен централен район. На
запад районът граничи с Южен централен район. Основните транспортни
коридори за вътрешността на страната преминават през тази граница.
Върху площ от 19799 кв.км (17,8 % от територията на страната) в границите
на района са разположени четири области: Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас,
като едноименните градове са административни и урбанистични центрове на
областите. На територията на региона са разположени 33 общини, от които 13 са в
област Бургас, 11- в област Стара Загора, 4 – в област Сливен и 5 – в област
Ямбол. Общият брой на селищата е 683, от които 38 са градове, а 645 – села. Найголям град е Бургас с 194 хил. жители (2010 г.). Най – голяма е територията на
област Бургас - 7748,1 кв.м., следвана от област Стара Загора - 5151,1 кв.м.,
област Ямбол - 3355,5 кв.м. и област Сливен - 3544,1 кв.м. Областите с най-ниска
гъстота на населението са Стара Загора и Сливен.
В момента се довършва автомагистрала Тракия, която ще подобри
транспортните връзки, като предостави допълнителни възможности за развитие на
района. През района преминават пътища с международно значение, които
осигуряват връзките “север-юг” и “изток-запад”: Път І-9 (E87) - (РумънияДуранкулак-Варна-) Бургас-Малко Търново-Турция, Път І-7 - (Шумен-)ЯмболЛесово-Турция, Път ІІ-66 (E773) - Бургас-Сливен-Оризово (София-Сърбия) и др.
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Граници и транспортна инфраструктура в Югоизточен район

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

13

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

14

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

15

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

Добре развити /с изключение на някои крайни населени места/ са и
енергийната, водоснабдителната и телекомуникационната системи.
Югоизточният район разполага с определен икономически потенциал,
свързан с благоприятното географско местоположение, нарастваща транспортна
достъпност

и

комуникативност,

развитието

на

разнообразни

сектори

на

преработващите индустрии, търговията и услугите и туризма. Делът на
Югоизточния район в съвкупния БВП на страната за 2008 г. е 13 %, като
изостава значително от водещия по икономическо развитие Югозападен район.
Югоизточният район е от типа индустриално-аграрен и е един от найразвитите в икономическо отношение региони на България. Най-силно са
представени промишлеността, селското стопанство, туризмът, търговията и
услугите. Характерни за региона са подотраслите химическа и нефтохимическа
промишленост, машиностроене, електроника и електротехника, хранителновкусова

промишленост,

текстилна

промишленост,

а

за

някои

общини

–

дървообработване.
Водещо място в ЮИР имат областите Стара Загора и Бургас, с доминиращо
участие в брутната добавена стойност на в индустрията и БВП. Област Ямбол е на
последно място в района по отношение на БДС в индустрията (5.4%), селското
стопанство (17.7%) и услугите, БВП (8.4) и БВП на човек (два пъти по-ниско от
равнищата за Бургас и Стара Загора).

БДС в селското стопанство, 2008, %

БДС в индустрията, 2008, %

5.4%

17.7%
33.0%

36.8%
48.2%

29.4%
9.6%

Бургас

Сливен

Стара Загора

19.8%

Ямбол

Бургас

Сливен

Стара Загора
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БВП на чов ек - лв . 2008 г.

7 000
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Градовете Стара Загора и Бургас са двата икономически центъра на района,
разположени в двата края. Сливен и Ямбол са регионални ядра, които балансират
територията на района и партнират на двата основни икономически центъра.
Град Ямбол е самостоятелна община и административен център на
едноименната област. Територията й е 90.72 км2 и граници от всички страни с
община Тунджа. Положението на общината е като благоприятно от гледна точка
на възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от
възможностите за интегриране на община Ямбол със съседните области и общини
и създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за
развитие.
2.4. Ямбол и неговите зони на влияние
Като общ резултат от процеса на трансформация през последните 20
години, и наблюдаваните промени в структурата на собствеността, организацията
на обществения транспорт и рязкото поскъпване на транспортните услуги;
реформите в сферите на образованието и здравеопазването, следвани от
нарушение на традиционните културно-битови връзки, както и влиянието на трите
икономически кризи, които претърпя страната и населените места през този
период, се очертава редуциране на връзките с населените места изявяващи
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
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„възлите” в урбанизираната ос и “свиване на полетата на организиращо
въздействие” върху прилежащите им територии.
При съвременните условия, регионалните връзки на града придобиват нов
характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините,
липсата на централизирано планиране и пазарно-икономически отношения.
Регионалните връзки на град Ямбол се определят и зависят от няколко
групи фактори, които се отчитат при разработването на ОУП на града, а именно:
-

Икономически

фактори

селскостопанският

-

район

около

града

е

естествена суровинна база на много промишлени предприятия в града.;
-

Социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и
епизодичното обслужване в рамките на областта, са изградени в града. В
най-голяма

степен

това

се

отнася

до

подсистемите

образование,

здравеопазване, административно и правно обслужване, култура и др.;
-

Транспортни и технически фактори - регионалните връзки се определят и
от схемата на магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в
областта на водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта
Същевременно, гр. Ямбол остава един от най-големите търговско-

консумативни центрове в тази част на страната, което неминуемо ще има
отражение върху неговата функционално-пространствена структура.

Зоната на влияние на град Ямбол основно се реализира в границите
на областта. Това е естествено, тъй като в него са съсредоточени, от една страна
високите нива на обслужване, а от друга градът предлага най-големи възможности
за

избор

на

разнообразни

функции

(труд,

образование,

здравеопазване,

обитаване, култура и т.н.) в региона.
Област Ямбол е разположена в югоизточната част на България и обхваща
3355. 47 км2 или 3.0 % от територията на страната и 17 % от територията на ЮИР.
Граничи със обласитте Сливен, Бургас, Хасково и Старо Загора. Южната граница
на областта съвпада с държавната граница на Република България с Република
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА гр. ЯМБОЛ – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
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Турция. Областта включва 109 населени места – 105 села и 4 града. Градовете
Ямбол,

Елхово,

Стралджа

и

Болярово

изпълняват

важни

функции

на

икономически, обслужващи, транспортни и общински центрове. Населените места
са включени в 5 общини. Община Ямбол обхваща площ от 90.72 км 2 с население
към 31.12. 2009 г. 77154 души, община Тунджа с площ 1218.88 км2 и население
26428 души, община Стралджа с площ

676.29 км2 и население 13655 души,

община Елхово с площ 701.70 км2 и население 16567 души, община Болярово с
площ 667.88 км2 и население 4415 души. Градското население заема дял от 67.0
%. На територията на областта има 22 кметства.
Град Ямбол изпълнява функции на икономически, транспортен и
обслужващ център. Тази роля на Ямбол в миналото и сега, е формирала
значителна територия, в която неговото влияние и връзки с населените места, се
проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни с община Тунджа и постепенно
намаляват в границите на областта. Принос за това има и транспортнокомуникационната система в тази част на страната, която улеснява достъпа до
града и обслужването на населението.
Зоната на активно влияние на град Ямбол се определя от общоприетите
критерии за определяне на зоната на влияние, включващи:
-

транспортна отдалеченост в рамките до 20 км.;

-

транспортен изохрон – до 30 минути;

-

интензивни ежедневни трудови и културно-битови пътувания – посока
Ямбол;

-

стопански връзки.
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Съгласно тези критерии, когато повече от половината населени места в
дадена община отговарят на тези показатели, тя се включва в зоната на
активно влияние.
-

На основата на критериите „20 км/30 мин. транспортен изохрон” в зоната
на активно влияние попадат: общините Тунджа и Стралджа, които
граничат с община Ямбол;

-

На основа на критерия „интензивни ежедневни трудови и културнобитови пътувания – посока Ямбол, независимо от намалелия интензитет,
направленията на трудовите пътувания показват, че те се реализират
основно в рамките на общините Тунджа и Стралджа.

-

По отношение на критерия „стопански връзки” – в тази зона попадат
всички общини в областта.

Урбанистично гравитационното поле на град Ямбол
Под термина „урбанистично гравитационно поле” е възприето да се
обозначават границите, в които функционира една урбанистична система.
Границата се определя от ежедневното затваряне жизнения цикъл: „труд,
обитаване, отдих и обслужване”. В тези граници:
-

Транспортна отдалеченост е в рамките до 10-12 км.

-

Транспортна достъпност е до 20-25 мин.

-

Налице са интензивни трудови и културно-битови пътувания, в т.ч. и за
ежедневно обслужване - над 50 хил. д/на ден

-

Налице са интензивни стопански връзки – висока степен на икономическа
взаимозависимост,
В урбанистичното гравитационно поле на град Ямбол попадат повечето

населени места от община Тунджа.

Обитателите на тези населени места

ползват всички нива на обслужване (образование, здравеопазване, отдих,
търговия, в т.ч. в голяма степен и ежедневните) на ядрото - Ямбол. В града са и
голяма част от работните им места.
Комуникационно-транспортните връзки на тези населени места с града са
обезпечени

както

с

пътни

връзки.

Териториите,

формирани

около
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транспортните коридори, свързващи ги с ядрото, са най-активно изграждащите
се нови икономически зони.
Община Тунджа изцяло попада в гравитационното поле на град Ямбол.
Тези връзки се отчитат при разработване на ОУП Ямбол, като от друга страна
се отчитат и устройствените решения в ОУП на община Тунджа.

По посочените показатели обективно – днес, Ямбол функционира като
урбанистична система не в своите регулационни или общински граници, а като
единен организъм - в границите на своето “урбанистично гравитационно поле”.
Зоната за трансгранично сътрудничество се формира като обвързва община
Ямбол с териториите от Република Турция в рамките на широк кръг от
22
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възможности за сътрудничество: икономически, културни, инфраструктурни и
др. От особено значение е близостта на града до Одрин и останалите турски
градове в района. Очаква се да продължи развитието на града, свързано с
интеграционните процеси с Турция.

В регионален аспект силен фактор на урбанистично развитие ще бъде
преминаването на трасето на магистралата София – Бургас в зоната между
Ямбол и Сливен, по-близо до Ямбол. В този случай, по традиционната ос на
междуградски връзки и влияние “Сливен – Ямбол”, на мястото на пресичането,
ще се появи мощно кристализационно ядро на инвестиционни и урбанистични
процеси. Това място се очертава като място на важен транспортен и
логистичен център – складов, транспортен, търговски, бизнес и делови. Това
ще засили връзките по оста на север от града и ще създаде предпоставките за
ново урбанистично образувание – линейна структура в посока северозапад,
евентуално подкрепена и с ЖП връзка.
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Благоприятните геостратегически условия и връзки, в развитието на
Ямбол изискват чрез Общия устройствен план да се създадат условия за
преодоляване на някои съществуващки неблагоприятни тенденции и:
-

Свързване на Ямбол в Европейската инфраструктурна мрежа;

-

Развитие на града, като център на конкурентноспособна икономика;

-

Развитие на града като важен регионален университетски и научно
изследователски център;

-

Развитие на туристическия сектор като структуроопределящ елемент на
икономиката на общината;

-

Укрепване на връзката град-село;

-

Отреждане на зони за индустриални паркове с преработвателен профил
на търсените производства;

-

Отреждане на логистични и локални “пулсиращи” търговско-складови
центрове;

-

Разработване и прилагане на общински програми за инвестиционен
маркетинг за привличане на инвестиции и във вторичните опорни
центрове;

Общата цел на социално-икономическото и пространственото развитие е
създаване на условия за интеграция на община Ямбол в единното национално,
балканско и европейско пространство и изграждането й като регионален
център. На тази основа, осигуряване на оптимални и устойчиви условия за
труд, обитаване и отдих, както на нейното постоянно население, така и на
приходящите в града.
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3.Природна и антропогенна среда и ресурси
3.1 Основни географски характеристики.
3.1.1 Местоположение
Град Ямбол се намира в югоизточната част от територията на Република
България, Тунджанско-Странджанската низина. Построен е на двата бряга на р.
Тунджа. Съществува повече от 17 века. Разположението е благоприятно за
икономическото развитие на общината.

Ямбол е разположен на: 350 км от

столицата София, 92 км от най-голямото българско търговско пристанище
Бургас, 189 км от търговско пристанище Варна, 67 км от новия ГКПП Лесово –
Хамзабейли, което значително ще подобри трафика между България и Турция
Градът

е

самостоятелна

община

и

административен център

на

едноименната област. Общата площ на територията на община Ямбол е 90724
дка, което представлява 2.7 % от територията на област Ямбол.
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

дка

дял

ОБЩА ТЕРИТОРИЯ

90724

ЗЕМЕДЕЛСКА

55164

60.8

УРБАНИЗИРАНА

19833

21.9

ГОРСКА

6315

7.0

ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И ПЛОЩИ

5159

5.7

ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

1028

1.1

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

3225

3.5

3.1.2 Релеф и климат
Територията на град Ямбол е част от Тракийската низина по средното
течение на р. Тунджа, с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки
долини с полегати склонове, разсечени от долината на Тунджа и нейните
притоци. Градът е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон от 1,5 % до 6 %. По склоновете на долината на Тунджа наклоните на места в
южната част на града достигат до 10 - 12 %. Източно от града е разположен
хълмът Боровец с наклон на западния и северния склон 15-25 % и полегати
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склонове. Стръмни са склоновете на долината, разположена северно от
промишлена зона в посока Сливен - на места достигат до 10-15 %.
Средната надморска височина е между 123 – 170m, а връх Боровец е с
кота 227,2.. В теренно отношение Ямбол има благоприятни условия за
строителство на сгради и съоръжения от различен вид и тип.
В климатично отношение проучваният район попада в Горнотракийската
климатична подобласт на Преходно-континенталната климатична област, която
се характеризира с мека и малоснежна зима, сухо и горещо лято , а пролетта и
есента са удължени и валежни.
Средната годишна температура на въздуха е 12°С. Средната юлска
температура е 23,2°С /абсолютен температурен максимум 44,4 °С/ и не особено
студена зима със средна януарска температура около 0°С

/абсолютен

температурен минимум – 18,2°С/. Пролетта е сравнително топла, есента също
е топла поради затоплящото влияние на Средиземно и Черно море. През
зимата

е

по-силно

изразено

въздействието

на

северозападните

и

североизточните въздушни маси.
Продължителността на периода с температура над 5°С е около 270 дни.
Разпределението на средномесечната температура през годината е
дадено в таблицата.
Средномесечна температура по месеци:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

XII

год.

0.2

2.5

5.6

11.3

16.4

20.3

23.2

22.6

18.5 13.0 7.8 2.8

12.0

X

XI

Регионът е един от най-слънчевите в България, което е предпоставка за
бъдещото използването на слънчевата енергия . Годишната продължителност
на слънчевото греене е 2220 – 2240 часа. Продължителността на слънчевото
греене на въздуха над 10оС е 1550 – 1600 часа. В Община Ямбол не е правено
проучване за изготвяне на карта на възможностите за Възобновяеми Енергийни
Източници (ВЕИ), за използването им като енергиен източник – вода, вятър,
слънце, биомаса.
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Типична за този район е ниска честота на мъгливото време (средно 46,8
дни с мъгла годишно) особено през зимата
Районът се характеризира със умерена влажност на въздуха и средни
валежи – около 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим.
Летният максимум е през юни-юли, зимният минимум - през януари - февруари.
През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност
на въздуха е 70 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през
лятото спада до 68 - 69 %. Въпреки неголямата надморска височина снежната
покривка се задържа до 2-3 седмици.
Станция

I

II

III

IV

2
37

3
35

4
29

5
46

1
Ямбол

V

6
63

VI

7
66

VII

8
52

VIII

9
35

IX

X

XI

10
35

11
40

12
54

XII

13
49

Ср.
год.
сума

14
541

Широкият териториален обсег на Тракия от юг, планинските бариери на
Стара планина от север, както и отвореността й към изток и запад определят и
режима на ветровете. Районът се характеризира като средно ветровит с
процент тихо време - около 40 % средногодишно. Основният ветрови пренос е
от северозапад, с по- високи скорости на зимните и ниски или средни скорости
на летните ветрове.

3.1.3 Почви
Почвената покривка е разнообразна. Черноземните смолници заемат
значителни площи в ниските части на Среднотунджанското поречие и са
подходящи за отглеждане на зърнени, фуражни и технически култури.
Алувиално-ливадните почви се срещат около реките и са подходящи за
отглеждане на зеленчуци, ориз и други. Тези почви са високопродуктивни.
Преобладават земи от ІV-та и по-ниски категории.
3.1.4 Хидрографска мрежа
Хидрографската мрежа в района е добре развита. Основна отводнителна
артерия се явява р.Тунджа с левия си приток р.Мочурица.
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Река Тунджа води началото си от извори под връх “Орушка грамада”,
източно от връх “Ботев” и се влива в р.Марица на турска територия. Тя събира
водите си от реките, деретата и временните потоци, спускащи се от
Старопланинските и Средногорските склонове. Левите притоци, идващи от
Стара планина, имат по-голям дял в подхранване на главната река в сравнение
с десните, които идват от засушлив район .Реката има близо 50 притока, като
най-голям по водосборна площ е р.Мочурица. От гр.Сливен на юг долината на
р.Тунджа е със значителна ширина. Дъното на долината е покрито с дебели
алувиални наслаги .
Река Мочурица води началото си

северо-западно от с.Ново село в

подножието на Стидовския Балкан. Дължината на реката е 85,9 км и зауства в
р.Тунджа на 131,9 км от устието й.
От полегатите склонове на Сърнена Средна гора се спукат множество
малки дерета.
3.1.5 Геоложки условия и тектонски строеж на района
В геоложко отношение районът е изграден от горнокредни, неогенски и
кватернерни скални разновидности, описани по-долу в стратиграфски ред .
ГОРНА КРЕДА
Тънковска свита (tKcn-st )
Тя се разкрива на североизток от гр. Ямбол.
Тънковската

свита

се

изгражда

от

незакономерна,

тънко

до

среднопластова алтернация на туфи, туфити, пясъчници, глинести варовици и
в по-ограничено количество от алевролити и мергели. По литостратиграфски
белези е отнесена към Бургаската група на Горнокредната серия.
В разреза на свитата преобладават андезитови, андезитобазалтови и
трахиандезитови туфи. Доминират тъмнозелените до сивозелени, сивобежови,
на места ръждиво оцветени от железни хидроокиси пепелни туфи.
Туфитите са сивобежови, сивозелени и сивобели на цвят, плътни,
сравнително здрави.
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Седиментите са в подчинено количество.
Пясъчниците в повечето случаи са финозърнести, тъмносиви, сиви, на
свежа повърхност или ръждиви до кафеникави на изветряла.
Сиви, сивобежови, сивобелезникави и кремави на цвят са глинестите
варовици.
По-рядко се наблюдават тъмносиви до сивозеленикави мергели и
алевролити.
Разливи от андезити (  К2st-cp) са установени северозападно от Ямбол.

Драгановска свита (dgKst)
Разкрива се на изток от гр.Ямбол и засяга част от града. Скалите на
Драгановската свита следват с нормална граница върху Демиркьойската свита
и се зацепват латерално с пирокластитите на задругата на трахитовите туфи.
Нормална и с бърз преход е границата с Медовската и Тънковската свити.
Драгановската свита се покрива трансгресивно от палеогенските и неогенски
седиментни

отложения

в

Стралджанския

грабен.

В

изграждането

на

Драгановската свита участват туфи и лави предимно от алкални базалтоиди и
по-малко от алкални трахити. Масивни и дебелопластови бомбени и псамитови
туфи преобладават в горните части на разреза. Тънко и среднонаслоени
ритмично редуващи се пясъчници, алевролити, мергели, туфити и туфи са
характерни

за

долните

части

на

свитата,

като

туфите

значително

преобладават. Драгановската свита е отнесена към Бургаската група

на

Горнокредната серия.
С ограничено разпространение са разливите от алкални

трахити -

dgψ  К2st
Вулканогенно-седиментна задруга (10К2st-cp )
Разкрива се

западно и северо-западно от гр.Ямбол. Скален състав :

изключително разнообразно редуване от седименти, туфи и разливи и секущи
тела от вулкански скали. Седиментните скали са представени от варовици,
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мергели и теригенни скали. Долна граница на задругата: постепенен преход от
варовиковата. Горна граница : тектонска. Мощност: над 1000 m.
НЕОГЕН
Елховска свита (eN1-2 )
Тя заема незначителна част от

територията на града. Повърхностни

разкрития се наблюдават в две ивици откъм западната и източната част от
града. Долната граница на Елховската свита е трансгресивна с горнокредните
седименти и вулканити. Покрива се с размивна граница от кватернерните
отложения. В състава на Елховската свита участват главно глини и пясъци и
по-малко чакъли и лигнитни въгища. Глините са плътни и мазни и
преобладават. Те са зеленикави, сивозелени, тъмносиви, жълтокафяви до
виолитови на цвят. Пясъците са финно до грубозърнести, предимно кварцови,
оцветени в белезникави или жълтеникави тонове. Всред тях се наблюдават
лещи от чакъли, представени предимно от добре заоблени късове от
подложката. Лигнитните въглищни пластове са маломощни. Възрастта

на

Елховската свита се определя като меот-плиоценска.
Мощността на свитата е много променлива – от няколко метра до 120 m.
КВАТЕРНЕР
Плейстоценски алувиални образувания (aQp )
Плейстоценските алувиални образувания по средновисоките ( III

и IV )

речни тераси на р.Тунджа ( среден плейстоцен – aQp2) са разпространени по
десния бряг на реката. Наслагите са чакъли и песъчливо-чакълни отложения.
По големина са дребно- и среднокъсови с разнообразен състав – гранити,
андезити, туфи, варовици, пясъчници, кварц и по-малко метаморфити, добре
промити и обработени. Дебелината им рядко надвишава 4-5 m.
Плейстоценските
надзаливни

алувиални образувания по-ниските (I

и II )

тераси на реките Тунджа и нейни притоци спадат към късния

плейстоцен ( aQp3 ). Наслагите са представени в легловия и

разливния

фациеси с увеличаване на песъчливата компонентна сред тях .
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Алувиални образувания по високите( III и IV ) речни тераси на р.Тунджа
( среден плейстоцен – aQp1) са разпространени в локален участък извън града
в югоизточна посока.
Плейстоценско-холоценски
делувиално-пролувиални образувания (pr-dQh-p )
Изграждат шлейфовете на Светиилийските височини и на Сърнена
Средна гора. Представени са от слабо обработени разнородни късове. Те се
установяват на запад от града.
Холоценски алувиални образувания (aQh)
Те са привързани към ниската и висока заливни тераси и имат голямо
разпространение по р.Тунджа и нейните притоци. Установяват се и по всички
останали реки и по-големи долове. Разполагат се с

ерозионна размивна

граница върху скалите на докватернерната подложка. Изградени са от
разнокъсови, различни по състав добре огладени чакъли, пясъци с характерна
коса слоистост и по-ограничено от песъчливи глини. Широко са разпространени
холоценските алувиални отложения

по долината на р.Тунджа, на

изток

и

североизток от гр.Ямбол , където дебелината им е от 10 до 18 m. Обикновено
по останалите по-малки реки и долове е от порядъка на 2-3 до 5-6 m.
Тектоника
В структурно

отношение изследваният район попада в границите на

Изтчносредногорската структурна единица. В посока почти по паралела се
следи източният завършек на Средногорската хорстова система. Тя намира
морфоложка изява в имащата хълмист релеф, понижаваща се на изток и вече
чувствително напречно разкъсана източна част на Старозагорската ивица. В
структурно отношение се касае за дълъг и тесен, на места разкъсан напречно
хорст. Неговият южен контур има по-монолитен характер и се бележи от дългия
Сърненогорски разсед. Северния контур на хорста е силно насечен и се
маркира от редица имащи различна посока разседи.
Върху денудираните горнокредни структури е наложено Елховското
структурно понижение. То е развито в зоната на Тунджанския разломен сноп.
Неговият пълнеж е представен от меот-плиоценските седименти на Елховската
свита, която лежи върху пъстра скална подложка. Понижението се състои от
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две сравнително добре оформени синформни структури разделени една от
друга посредством слабо изразен структурен праг.
Неотектонският режим след създаването на Елховското структурно
понижение и през целия кватернер е протекъл под знака на бавни циклични
възходящи движения. В началото на долния плейстоцен по

активизирани

разломи от Тунджанския разломен сноп и почти по оста на понижението си е
проправила път на юг и е всекла своята долинна мрежа р.Тунджа.
Не са установени разломи с активна дейност.
3.1.6 Хидрогеоложки условия на района
В

хидрогеоложко

отношение

районът

попада

в

пределите

на

Южнобългарския артезиански басейн , в западната част на Бургаския
подрайон.
В

зависимост от геолого-тектонския строеж и типа на колектора са

формирани следните видове подземни води:
-

порови води в кватернера и неогена

-

пукнатинни води в горнокредния вулканогенно-седиментен комплекс
Порови води в кватернерните отложения
Основният водоносен хоризонт се

явяват алувиалните отложения на

ниската и отчасти високата тераса на р.Тунджа.
Ниската тераса на р.Тунджа започва над гр.Ямбол и на юг до с.Княжево.
В преобладаващата си част хоризонтът е еднослоен. В участъка между селата
Кукорево и Окоп той е двуслоен. Най-отгоре терасата е изградена от 1 до 3 m
дебел глинесто - песъчлив слой,

а под него следват пясъци и чакъли с

глинести прослойки.
Дебелината на тересата е от 8 до 25 m , като средно преобладава 15-20
m.

Средната

дебелина

на

чакълесто-пясъчния

слой

е

10

-

12

m.

Водопроводимостта е в граници 200 -1200 m2/d , а нивопредаването – 5 .103
m2/d.
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В терасата на р.Тунджа е формиран ненапорен подземен поток, на места
напорен , който е в хидравлична връзка с реката. Динамичният му разход се
оценява на около 400 l/s.
Подхранването на водоносния хоризонт става от валежите , на места от
подложката и от р.Тунджа.
По химичен състав водата е от смесен тип , с минерализация 0,7 –1,1 g/l
и обща твърдост 6,2 – 13,3 mg.eqv/l. Като замърсители се

установяват

компонентите аманий, нитрити, сулфати и фосфати.
Нивото на подземните води е от 3 до 5 m от повърхността на терена.
От

този

подземен

воден

обект

се

водоснабдява

гр.Ямбол.

Вододобивните съоръжения са разположени между гр.Ямбол и с.Кабиле.
Порови води в неогенските седименти
Неогенът има значително развитие в

района. В съответствие с

литоложките и фациалните особености и мястото им в разреза се поделят на
два обособени комплекса: подвъглищен и надвъглищен. Като колектори на
подземни води се явяват пясъчните лещи , вместени сред глините над и под
въгленосната задруга , които разглеждаме поотделно.
Подвъглищен водоносен хоризонт
Между подложката на плиоцена и въглищния комплекс сред глинестите
разновидности
пластове

,

се установят сравнително издържани водоносни пясъчни

сложно

алтерниращи

с

глинесто

и

песъчливо-глинести

разновидности , образуващи единна водонапорна система.
Пясъците изграждащи хоризонта са кварцови , сиви , сивозелени и
белезникави.
Относителните дебити черпени от изработките се изменят в широки
граници (0.062 – 0.968 l/s,m ) , а в единични сондажи достига до 2.290 l/s,m
(с.Окоп ).
Водопроводимостта

на

хоризонта

варира

от

5.3

до

121

m 2/d.

Пиезопредаването се движи от 5.3 до 1.5.105 m2/d.
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По химичен състав водата е предимно сулфатно-хлоридна-натриева.
Като замърсител се установява само сулфатния йон.
На изток от участъка този хоризонт не е развит.
Води в надвъглищните пясъчни пластове
По фациалните си особености , надвъглищния комплекс не се различава
съществено от подвъглищния.

Представен е от кафяви , жълтокафяви ,

белезникави, песъчливи глини , в различна степен варовити.

Сред тях са

вместени пясъчни лещи неиздържани както по площ така и по простиране.
Относителните дебити черпени от изработките варира от 0.023 до 1.647
l/s, m . Статичните водни нива са от 7 до 14 m, в зависимост от кота терн.
По химичен състав водата е от сложен тип.
Пукнатинни води в горнокредния скален комплекс
Имат ограничено разпространение и се разкриват на изток и на
северозапад от района. Водообилността им е в зависимост от литоложкия
състав и интензивността на тектонските процеси.
По степен на водообилност комплексът е твърде нееоднороден , от
безводен до водообилен. Изворите са с дебити от 0.20 до 0.72 l/s.
По химичен състав те са с относително повишена минерализация до
слабо солени (М= 0.74 g/l ).
Обща характеристика и устойчивост на терена
Строителството на новопроектираните съоръжения ще се извършват на
площадки разположени върху кватернерни

алувиални наслаги, неогенски

образувания и скалите на горната креда.
На територията на града не се наблюдават естествени свлачища,
срутища,заблатявания или други видове физико-геоложки явления, които биха
затруднили проектирано строителство. Предвит неголемия наклон на терена и
геоложкия строеж, може да се направи извод, че в бъдеще няма да се съдават
условия за развитие на естествени опасни физико-геоложки процеси и явления.
Според сеизмичното райониране на България, районът на проучване
попада в зона с сеизмичност VІІІ степен и коефициент на сеизмичност Кс = 0,15.
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(Наредба N 2 /23.07.2007г.-Норми за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони – 1987год.)
3.1.7 Инженерно-геоложки строеж и физико-механични показатели на
строителните почви
Инженерно-геоложкият строеж на площадките за строителсто трябва да
се изеснява с извършване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване.
Основният геоложки разрез за града от горе надолу е : глини, пясъци, чакъли с кватернерна възраст; песъчливи и варовити глини, пясъци - негенска възраст
и скалите на горната креда. В различните части на града в зависимост от
дебелината на всяка разновидност фундирането на сгадите ще се извършва в
най-горния пласт, който се разкрива, но ще има и места където ще трябва да се
премине по-горния пласт и да се използват за основи по-долния пласт.
За физико-механичните показатели на строителните почви при ниско
строителство може да се използват таблици 2.2., 3.3 за плиоценските глини,
2.3., 3.4 за кватернерните глинести почви и 3.7 за скалите от приложение 2, към
чл. 31 на Наредба № 1.01.09.1996г.

за проектиране на плоско фундиране.

Конкретната преценка се извършва от инженер-геолог в зависимост от
установените при проучването инженерно-геоложки условия.
Във връзка с горното, трябва да се спазват изискванията на чл. 4(1) и чл.
7 от Наредба 1/1.9.1996г. за проектиране на плоско фундиране (Изд. от МТРС,
ДВ 85/8.10.1996г.), според които:
Чл.4(1)."Проектиране на плоско фундиране на сгради и съоръжения се
(извършва въз основа на инженерно-геоложки доклад за строежа)."
Чл. 7 "Не се допуска проектиране на плоско фундиране на сгради и
съоръжения без инженерно-геоложки доклад за терена. Докладът трябва да
съдържа

всички

резултати

от

извършените

проучвания,

сведения

за

особеностите на земната основа, както и всички необходими за проектирането
данни за почвите и подземните води."
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3.1.8 Екологична обстановка
Природна среда
Анализът на елементите на природната среда се извършва с цел да се
изведат основните параметри на елементите на природната среда и се
формулират основни изводи, касаещи плана и екологичната характеристика на
средата.
 Местоположение
Община Ямбол е разположена в:
-

югоизточната част на Република България;

-

обхвата на Тракийско-Средно-тунджанската подобласт;

-

Ямболско поле

-

по средното течение на р. Тунджа.
Град Ямбол е разположен в северният край на Ямболското поле /26°31´

източна дължина и 42°29´ северна ширина/, по двата бряга на р.Тунджа, при
средна надморска височина 147,184 м. В района на града, река Тунджа
образува остров, устроен в парк. Ширината на реката е 20 м, а дълбочината
1,8м.
Град Ямбол отстои на 28 км от Сливен, на 38 км от Елхово, на 106 км от
Бургас.
Обобщено,

по

фактор

местоположение,

община

Ямбол

притежава

благоприятни характеристики, свързани с удобството за пространствени
връзки както с останалите общини в областта, така и с тези, разположени
южно от старопланинската верига.


Релеф

Според схемата за комплексното физикогеографско райониране
(География на България, БАН, 1989 г), територията на община Ямбол попада
в т.н. Ямболско-Карнобатски район от Средно-Тунджанската подобласт,
заемаща най-ниските части на подобластта.
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Преобладават земи с надморска височина между 100 и 200 м.
Хоризонталното разчленение на релефа е от 0 до 25 км/км2, а вертикалното – 0
до 50 м/км2, което говори за наличие на много слаба разчлененост на релефа.
Град Ямбол е разположен върху равнинен терен с наклони на терена от
1,5 % до 6 % и надморска височина 134м. За средното течение на Тунджа,
която пресича града, са характерни плоски и загладени хълмове, недълбоки и
широки долини с полегати склонове. По склоновете на долината на Тунджа,
наклоните на места в южната част на града достигат до 10-12 %. Източно от
града е разположен хълмът Боровец, общо с полегати склонове, но западния и
северния склон са с наклони от 15-25 %. Сравнително стръмни са склоновете
на долината, разположена северно от промишлена зона в посока Сливен. На
места те достигат до 10-15 %.
Обобщено,

касае

атрактивни

се

релефни

за

релеф,

форми,

но

който

не

притежава

предполага
условия

наличие
за

на

възможно

безпрепятствено провеждане на инженерни и транспортни комуникации и
разнообразни форми на земеделско

и строително усвояване.като цяло,

хипсометрията

е

на

общината

не

ограничител

за

териториално

развитие.


Климат

Община Ямбол попада в умереноконтиненталната климатична подобласт
на европейската континентална област, която се отличава с високи летни
температурни стойности и ниска влажност на въздуха. Средната годишна
температура на въздуха е 12°С. Средната юлска температура е 25,3°С
/абсолютен температурен максимум 44,4 °С/ и средната януарска - около 0°С
/абсолютен температурен минимум – 18,2°С/. Пролетта е сравнително топла,
есента също е топла поради затоплящото влияние на Средиземно и Черно
море. През зимата е по-силно изразено въздействието на северозападните и
североизточните въздушни маси.
Районът се характеризира с умерена влажност на въздуха и ниски
валежи - около 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим.
Летният максимум е през юни-юли, зимният минимум - през януари - февруари.
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През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност
на въздуха е 70 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през
лятото спада до 68 - 69 %. Снежната покривка е с малка височина и кратко
задържане - до 2-3 седмици. Широкият териториален обсег на Тракия от юг,
планинските бариери на Стара планина от север, както и отвореността й към
изток и запад определят и режима на ветровете. Районът се характеризира с
наличие на висок относителен дял на тихо време - около 40 % средногодишно.
Основният ветрови пренос е от северозапад. С по- високи скорости са зимните
ветрове. За лятото са характерни ветрове с ниски или средни скорости.
Обобщено, местоположението, еднообразният релеф и пространствената
откритост от юг, изток

и запад са основните фактори определящи

наличие на климат с подчертано континентални черти. Това налага
стимулиране на условия, моделиращи неблагоприятните като цяло за
обитаване условия на околната среда. Със средствата на урбанизма е
необходимо да бъдат потърсени възможности за създаване на повече
пространства, носители на зеленина, открити пространства с цел
нарастване на обдухването и проветривостта на териториите с функция
обитаване . Високият относителен дял на слънчево греене и сравнително
високият относителен дял на тихо време са стимулиращи условия по
отношение производството на ел-енергия от възобновяеми източници и
изграждането на т.н. соларни паркове-инсталации за производство на еленергия от слънчевата светлина и топлина.
 4. Хидрографска мрежа, подземни води
Основната водна артерия в района е р. Тунджа, която преминава и
меандрира в града, образувайки два ръкава - Хановски и основното корито. В
северната периферия на гр. Ямбол в р. Тунджа се влива левият й приток р.
Мочурица и малки дерета. Бреговете на реката са ниски, обрасли с дървета,
предимно върби, ширината на речното корито е приблизително 40-50 м и
дълбочина 1-1,5 м. Северният ръкав на реката тече в естествено корито със
заблатени участъци по някои части от руслото и ивица с течаща вода.
Бреговете на другия ръкав са укрепени с подпорни стени и руслото му се
почиства периодично.
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Преобладаващата низинна структура не благоприятства формирането на
по-значителен речен отток. Районът се отличава с най-слаба водност в цялата
подобласт – около 1 до 2 dm³/s на 1 км². В речния режим се наблюдава добре
изразено основно зимно пълноводие и вторично пролетно, като максимумът
настъпва рязко през февруари (21% от годишния отток). Маловодието е
продължително-юли(юни) – октомври. Месечният минимум настъпва през
август или септември.
Подземни води в количества, представляващи практически интерес са
акумулирани в алувиалните образувания. За нуждите на гр. Ямбол в терасата
на р. Тунджа е изградена водоснабдителна система “Ормана”.
Обобщено,

ниската

обезпеченост

с

повърхностно

течащи

води

е

ограничител за бъдещо пространствено развитие. Необходимо е да се
предвидят устройствени мерки за опазване и поддържане на ресурса.
 5. Находища на минерални води и полезни изкопаеми

През 30-те години на миналия век е обявено откриването на
термоминерална вода, която е каптирана в шахтов кладенец в градската баня.
Измервана е температурата на водата в границите 15°С – 29°С. Водата се
отнася към сравнително рядко използвания клас нитратни води.

Въпросът

за наличието и значението на минералната вода не е намерил еднозначно
разрешение. Установено е замърсяване на водата с нитрити и амоний. То се
дължи вероятно на плиткото каптиране и обилието на септични ями наоколо
през първата половина на миналия век. Направените в началото на 70-те
години опити от бившето Геологопроучвателно предприятие – Ямбол със
сондажи да се открие по-дълбоко термоминерално проявление не са дали
положителен резултат по отношение наличието на минерални води.
На територията на общината са установени два вида полезни
изкопаеми: кариерни материали и подземни води. Чакъли и пясъци се добиват
от заливната тераса на р. Тунджа. Добивът е механизиран. В са разработени
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находища за

полезни изкопаеми на площ от 4260 дка. В експлоатация е

пясъчна кариера “Гърлата”, от която се добива пясък за строителството.
Обобщено,

общината

не

разполага с ресурси от категорията

на

минералните води. По отношение на полезните изкопаеми, ресурса е
незначителен и има локален характер. Необходимо е да се предвидят
устройствени мерки по отношение възстановяването на земите след
приключване на добива и характера на последващо ползване на терените.


6. Почви, земеползване

Почвената покривка е разнообразна. Тя се е образувала предимно върху
акумулативна материнска подложка – кватернерни алувиални глини и пясъци,
делувиално-пролувиални наслаги, плиоценски седименти, разнообразни по
състав и литология, несвързани или слабо свързани алувиални покривни
изветрителни кори, заблатени, богати на органична материя понижения и др.
Черноземните смолници заемат значителни площи в ниските части на
Средно-тунджанското поречие и са подходящи за отглеждане на зърнени,
фуражни и технически култури. Алувиално-ливадните почви се срещат около
реките и са подходящи за отглеждане на зеленчуци, ориз и други. Тези почви са
високопродуктивни.
По отношение на земеползването,

по данни от НСИ, земеделските

територии заемат 59 019 дка (65%) от територията на общината, горския фонд
обхваща 8 105 дка (9%), а населените места и други урбанизирани територии
(както и водни течения и водни площи, територии за добив на полезни
изкопаеми и територии за транспорт и инфраструктура) са разположени на дка
23 600дка (26%) от площите на общинската територия.
Обобщено,

почвите

на

територията

на

общината

и

високият

относителен дял на такива със земеделско предназначение се разглеждат
като сериозен ресурс за развитие на общината и то в посока на
биологичното земеделие и животновъдство.
8. Растителност, фауна, биологично разнообразие
Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя
е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за
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развитие на земеделието. Запазилите се единични дървета и групи от дървета
говорят за предишно разпространение на обширни горски масиви. Унищожени
са гори от вековни дървета - дъб, габър, бряст, леска и др. Понастоящем
преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растителност
в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, върба, топола,
габър и др. в поречието на Тунджа, лесопарк Боровец и Ормана, както и
изкуствено създадените горски пояси.Относителният дял на горските територии
във баланса на теритоирята на общината съставлява 9%.
Според зоографското райониране на страната, територията попада в
тракийския район на южната географска подобласт. По важните представители
на фауната, които обитават постоянно или временно територията и имат пряко
или косвено значение за ловното стопанство от клас бозайници разред
чифтокопитни са елен лопатар, сърна, дива свиня; от разред зайцеподобни –
заек; от разред хищници – чакал, дива котка, лисица; от клас птици разред
кокошеви – колхидски фазан, яребица, тракийски кеклик; разред гълъбови –
гривяк, гургулица, гугутка; от разред гъскови – зеленоглавка, зимно бърне и
лятно бърне.
Биологичното разнообразие на общината е представено от следните
защитени местности, природни забележителности и ценни растителни видове:


ЗМ “Иванов гьол” в местността “Ормана”, намираща се на 5 км

източно от града. Обявена е със Заповед №1938/1970 на МГГП и заема площ
от 30 ха.


ПЗ в местността “Ормана” на площ от 0,8 ха, в горски фонд се

намира находище на мразовец “Колхикум диамполис” - български ендемит –
известен с народното име “Сираче” записан в “Червената книга”, обявен със
Заповед №521/20.05.1985г.
Ценен растителен вид - Блатно кокиче – в землището на гр. Ямбол, в
местността “Иванов гьол” на площ 30 ха, обявено със Заповед №1938/3.07.70г.
Обобщено, естествената растителност в общината

е много слабо

представена и няма качества на индикатор на историческата правда по
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отношение на естествената растителност. Защитените територии са
малко, но с добре опазени виодве.
9. Заключение
В заключение, анализът на елементите на природната среда показаха
следното:
 климатът стимулира производството на ел-енергия от възобновяеми
източници;
 хипсометрията не е ограничител за пространствено развитие;
 водните запаси са ограничител за развитието на територията;
 разнообразните почви са стимул за развитие на земеделието, в частност
на биологичното земеделие и животновъдство;
 полезните изкопаеми и минералните води не са стимул за развитие на
общината;
 защитените местности и природни забележителности са ограничител за
нетипично усвояване;
Екологична обстановка
Характера на екологичната обстановка в общината се идентифицира
чрез основните компоненти и фактори на околната среда и

има за цел да

представи накратко основните проблеми на всеки от тях.
 Атмосферен въздух
Параметрите на основните климатични фактори, създаващи условия за
концентриране на атмосферните примеси

- честотата на случаите “тихо

време”, по-ниското количество на слънчева радиация, високата относителна
влажност и честотата на случаите с мъгли, определят като най-неблагоприятни
по отношение замърсяването на въздуха студеното полугодие.
Процесите на самопречистване на атмосферата за региона на общината
до известна степен се затрудняват и от съществуващите максимуми на
валежите и на мъглите през зимата.
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По отношение на другия основен климатичен фактор- наличието на
вятър над 1 м/сек., който спомага процесите за разсейване на замърсителите
или самопречистване на атмосферния въздух следва да се отбележи, че
преобладаващите в региона зимни североизточни ветрове с висока средна
скорост влияят благоприятно за хоризонталното разсейване на атмосферните
примеси през периода, но те само в 30% от случаите с вятър.
Съгласно

Програмата

за

оценка

и

управление

качествата

на

атмосферния въздух в района на гр Ямбол, до 2001г на територията на града
са работили 5 пункта за контрол на атмосферния въздух, а в периода 2003 до
2005 – 3 пункта. Местоположението на пунктовете е избрано така, че да отрази
в най-голяма степен концентрациите на различни видове вредни примеси във
въздуха.
Основните изводи от програмата показват, че основните източници на
организирани емисии от вредни

вещества за региона са съсредоточени

основно в град Ямбол, конкретно в двете производствени зони:.
-

северозападна зона, в която са ситуирани повечето от промишлените
производства за града;

-

южна, в която се намират производствата на “Ямболен” АД.

Разположението им може да се определи като съобразено с преобладаващата
посока на вятъра за града – север и североизток.
Извършената газификация на горивни инсталации и източници в
централната градска част и промишлените зони оказва положителен ефект за
подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Ямбол.
Изградената газоразпределителна мрежа в града е с обща дължина
71 898 м. газифицирани са 795 бр битови консуматори; 118 бр общественоадминистративен сектор и 23 бр от промишления сектор.
Един от основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в
град Ямбол е автотранспорта. В районите в близост до

интензивен

автомобилен транспорт не се изключва вероятността за съществуващи
екстремни ситуации с пикови – наднормени концентрации, особено за общите
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замърсители:

прах,

оловни

аерозоли,

серен

диоксид,

азотен диоксид,

сероводород, на които е експонирано населението.
През 2005 г. е разработен и действащ в момента Проектоплан за
организация на движението на Централна градска част на Ямбол. С този план
се цели осигуряване

движението на транспортните потоци в зависимост от

пропускателните способности на съществуващата улична мрежа. Основната
цел на плана е намаляване

замърсяването на атмосферния въздух от

автотранспорта. С помощта на критериите ”екологичност на автобусите” и
“вредни емисии на обработените газове” се цели обновяване на автобусния
парк и последващо намаляване замърсяването на въздуха.
С Наредба на общински Съвет Ямбол се забранява движението на
транзитни товарни автомобили и трактори през ЦГЧ, като те се отклоняват по
обходните пътища по някои улици в /ЦГЧ/ е въведен режим ”Пешеходна зона”.
Достъпът в пешеходната зона е организиран с издаването на пропуски от
община Ямбол.
Регионът на община Ямбол не е включен в Националната система за
екологичен мониторнг. През годините е провеждан периодичен

кратко-

временен имисионен контрол на атмосферния въздух.
Наличната в общината информация не показва системно замърсяване на
въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах.
Регистрирани са едничини случаи на превишаване на ПДК

за прах, серен

диоксид, азотен оксид и въглероден оксид.
Обобщено, основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в
град Ямбол са автотранспорта и битовите отоплителни източници.
Съществуващите

промишлени източници на вредни емисии са с нисък

потенциал и не могат да се определят като значими източници на
замърсяване на атмосферния въздух в града. Не следва да се изключва
вероятността за екстремни ситуации с пикови – наднормени концентрации,
особено за общите замърсители: прах, оловни аерозоли, серен диоксид,
азотен диоксид, сероводород, на които да е било експонирано населението в
една или друга степен, особено в районите в близост до промишлените зони
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и/или тези с интензивен автомобилен транспорт.Налице е добре развит
административен инструментариум по отношение опазването на въздуха
от неблагоприятното въздействие на автотранспрота в града.
 Води
Основна водна артерия и водоприемник на територията на Община
Ямбол е река Тунджа. Тя е четвъртата по дължина (398 км, като 350 от тях са в
пределите на България) и по водосборен басейн река у нас(7884 км² са в
пределите на България). Река Тунджа извира от старопланински извор близо
до връх Вола и се влива в река Марица на територията на Турция. Преди град
Ямбол в река Тунджа се влива река Мочурица (дължина 85км и водосборна
площ 1278 км
Обект на периодичен контрол е река Мочурица (която поема отпадните
води от гр. Карнобат и гр. Стралджа), преди вливане в река Тунджа, при град
Ямбол. На река Мочурица (ІІ-ра проектна категория ) са регистрирани
наднормени концентрации по показател нитритен азот (0,044 – 0,107 mg/l), общ
коли – титър и Ешерихия коли-титър и единични отклонения по показател БПК5
(19,2 – 95mg/l), неразтворени вещества.
Река Тунджа се намира под непрекъснат антропогенен натиск, оказващ
влияние основно на качествените характеристики на оттока й след град Ямбол.
Битовите отпадни води от населението на град Ямбол се заустват без
пречистване в река Тунджа. Част от предприятията от индустриалната зона
също заустват в река Тунджа. Като резултат от това реката е замърсена
целогодишно.

Налице

е

органично

замърсяване.

Почти

всички

млекопреработвателни и месопреработвателни предприятия, ракиени казани и
др. създават трайно замърсяване на Тунджа. Изпускат се необработени бои,
мазнини и разни други химикали. Емитерите на вредни вещества в
повърхностните течения на Общината са:
-

непречистени битово-фекални води от населени места;

-

отпадъчни води от действащите в момента на територията на Общината

предприятия и фирми;
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-

нерегламентирани сметища, разположени в непосредствена близост до

реката и криминални сметонасипвания по бреговете на реката.

В момента в Община Ямбол няма действаща ГПСОВ. Планът за
прилагане на Директива 91/271/EC предвижда изграждането на ГПСОВ в
гр.Ямбол. В процес на разработване е проект за нея и фирмената програма за
управление на утайките следва да бъде съгласувана с общинската програма за
управление на отпадъците.
Състоянието на подземните води на територията се анализира в шест
мониторингови пунктове, част от НСМОС. Обобщените данни показват
незадоволително състояние по отношение на показателите: сулфитни йони,
общо желязо, хлорни йони, разтворени вещества, нитратни йони, нитритни
йони. Над прага на замърсяване по изискванията на чл.28, т.3, Приложение №3
от Наредба №1/2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните
води са концентрациите на манган, мед, кадмий, но тези превишения не са
значителни.
Подземните води в някои части се характеризират със сериозно
замърсяване с нитрати. Това е характерно главно за плитките водоносни
хоризонти. Причините за това състояние на подземните води са много, а поважните от тях са:
-проникване на замърсители чрез инфилтрация на валежните и
повърхностно течащите води във водоносния хоризонт, който е много близко
разположен до земната повърхност;
-липса на пречиствателни станции;
-наличие на нерегламентирани сметища;
-липса на актуални граници на СОЗ.
Обобщено, на фона на общо ниската обезпеченост с ресурса “вода”,
състоянието на водите на р Тунджа и р. Мочурица се разглежда като
ограничител за ползване на водите на реките за други цели, напр. за отдих
и спорт. Екологичните проблеми са резултат на липсата или непълноценно
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работещи

локални

пречиствателни

станции

и

липсата

на

градска

пречиствателна станция за отпадъчни води.
 Почви. Физико-геоложки процеси и явления. Сеизмичност
Основни източници за замърсяване на почвите са промишлеността,
автомобилният транспорт, неправилната употреба на химични средства за
растителна защита, напояването със замърсени води, битовите отпадъци.
Съществуват локални замърсявания на почвите с нефтопродукти и пестициди,
главно до гари, бензиностанции и строителни обекти, но като цяло общата
картина в региона е добра. Големите промишлени обекти в миналото почти не
действат и по този начин не замърсяват почвата с тежки метали и
нефтопродукти.
В системата на Националния екомониторинг в района на Ямбол има 7
пункта

за

наблюдение

и контрол

относно

замърсяване

на

почвите.

Пунктовете са разположени така, че да контролират препарати за растителна
защита, 2. с. Крушаре, замърсител – препарати за растителна защита, вода за
напояване,

замърсител – автотранспорт и замърсител – промишленост.

Изследвания са правени по показатели: активна реакция (рН), съдържание
на цинк, мед, олово и кадмий. Картографска интерпретаиця на информацията за
характера и степинта на зъмърсяване на почвите в общината няма.

Физико-геоложките процеси и явления имат съществено развитие в
разглеждания

район,

което

преди

всичко

има

моделиращ

характер.

Изветрителните и ерозионно-акумулационните гравитационните процеси и
явления са загладили първичните релефните форми на терена, формираните
ровини,оврази и алувиални образования на р. Тунджа и нейните притоци,
делувиалното покритие на горнокредните скали и пр. понастоящем развитието
на тези процеси е незначително.

Град Ямбол попада в район със сеизмичност от VIII степен, сградите и
съоръженията в който се оразмеряват със сеизмичен коефициент Кс = 0,15
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(Наредба № 2/23.07.2007 г за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони).
Обобщено, точното установяване на характера, обхвата и вида на
замърсяване на почвите е важен фактор по отношение възможностите на
общината да развива биологично земеделие и животновъдство.
 Вредни физични фактори
По

отношение

акустиката

на

средата,

РИОКОЗ–Ямбол ежегодно

наблюдава градския шум на 15 пункта. От тях, на 5 пункта нивата са в
хигиенните

норми,

останалите

наблюдаваните райони

не

отговарят

на

изискванията.

От

в десет пункта бяха регистрирани наднормени

стойности на звуковите натоварвания. Трайно се задържа високо нивото на
градския шум на най- натоварените улици и квартали- кръстовищата
“Гр.Игнатиев-Търговска”,

“пл.

Боровец”,

ул.”Г.Дражев”,

кръстовище-улица

“Д.Благоев”и ул.”Ж. Папазов”, ул.”Дружба”, нова автогара. В Ямбол почти няма
жилищен квартал без интензивно движение. Единствено в кв. “Каргона” и в
подножието на хълма “Боровец са регистрирани 2 пункта, на които е измерено
шумово ниво до 48 дБ,с единични резки покачвания над нормите.Високи са
шумовите нива в парка на града.
На

територията

на

Ямболска

област

са

разположени

УКВ

и

радиорелейни станции, включително предаватели за ТВ канали и GSM
апарати. Контролират се от РИОСВ-Ст.Загора. Няма данни за дейността им и
по

тези

вредности.Немаловажни

са

преминаващите

през

района

електропроводи за високо напрежение, подстанции, генератори на ток,
електрифицирани жп линии. Няма доказани и регистрирани увреждания в
региона.
Няма данни за замърсяване на води, почви и въздух от йонизиращите
лъчения.
Обобщено, по отношение на вредните физични фактори, известна яснота
съществува само по отношение на шума в градската среда. Установените
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стойности и поддържането на нивата над допустимите норми е основание
за избор и прилагане на конкретни устройствени мерки за постигане на
нива в допустимите норми.
 Ландшафт
Съгласно Европейската конвенция на ландшафта-2005г., “ландшафт e
територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали в
резултат от действията и взаимодействията между природните и/или човешки
фактори”.
Съгласно

приетите

в

България

определения,

“ландшафтът

е

териториална система, съставена от взаимодействащи си природни и
антропогенни компоненти и комплекси”. От аспектите на опазване на околната
среда, ландшафтът представлява система, която съдържа и възпроизвежда
ресурси, съхранява геофонда и представлява източник на естетическо
въздействие.
От съществено значение при анализа на ландшафтите е тяхната
устойчивост на антропогенно натоварване. Устойчивостта е категория, която
отразява постоянството или не изменчивостта на ландшафта във времето.
Касае се за устойчивост спрямо степента на въздействието, влияещо върху
структурата на ландшафта, както и като способността му към продължително
еднопосочно развитие при спазване на естествените му или придобити
свойства за определен прогностичен период.
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е:
 потенциална, назовавана още естествена или генетична; тя е характерна
за ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към
тази категория се отнасят озеленените и незастроени пространства, речните
долини, земеделските земи и горски територии; в община Ямбол тези
ландшафти съставляват около 74%.
 конкретна, назовавана още относителна, която е в пряка зависимост от
антропогенното

въздействие;

колкото

по-хетерогенна

е

ландшафтната

структура, толкова по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към
тази категория се отнасят всички застроени територии, като в зависимост от
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характера на застрояване при специализирано проучване за устойчивостта им
могат да бъдат изведени степени на устойчивост; в обхвата на община Ямбол
тези ландшафти съставляват около 26%.
В зависимост от степента на устойчивост и в качеството на практичен
подход към анализа на ландшафтите, окончателният проект на плана следва
да разграничи следните основни групи ландшафти и да формулира конкретни
изисквания към тях::
 ландшафти с висока естествена устойчивост, към които се отнасят
горите, водните площи, териториите за отдих ;
 ландшафти

с

естествена

устойчивост,

към

които

принадлежат

земеделските земи, които независимо че се обработват частично, притежават
като правила по-висока естествена устойчивост;
 ландшафти

с

относителна

устойчивост,

към

които

принадлежат

урбанизираните територии, земите за добив на полезни изкопаеми и терените,
заети от депа за отпадъци.
Посоченото по-горе ще даде ясна представа за антропогенното
присъствие на територията на общината, което в площи и относителни дялове.
Обобщено, за територията на общината е характерно присъствие на
ландшафти с висока естествена устойчивост, което е от съществено
значение за развитието на общината в перспектива.
 Отпадъци
За община Ямбол е разработена актуализирана Общинска програма за
управление на отпадъците. Генерираните на територията на общината
отпадъци са както следва:
-битови отпадъци - количеството им представлява относително найголяма част от всички отпадъци, генерирани на територията на Общината.
Преобладаващата част са органични хранителни отпадъци, пластмасови
опаковки, метални опаковки от бира и безалкохолни напитки, изхвърлени
стъклени бутилки, хартиени опаковки и хартия; към опасните битови отпадъци
се отнасят отпадъци и опаковки от препарати, използвани в домакинството и за
обслужване

на

автомобили,

остатъци от

опаковки от бои,

лакове

и
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разтворители, използвани батерии и акумулатори, както и изхвърлени
лекарства с изтекъл срок на годност и луминесцентни лампи; близки по състав
на битовите са отпадъците от търговски обекти, заведения за хранене и
подслон и други подобни дейности; парково-градинските отпадъци са предимно
с органичен състав (окосена трева, окапала листна маса, сезонни цветя за
изкореняване, клонки и листа, големи клони);отпадъците от улично почистване
(прах, пепел, пръст, пясък и отпадъци,събирани при зимното почистване на
улиците, хартии и найлонови опаковки на храни).
-производствени отпадъци -

с битов характер - генерират се в

административно – обслужващите сгради и социално – битовите дейности,
извършвани в тях; същинските производствени отпадъци се генерират в
промишлените предприятия на територията на Общината и в сектора за услуги,
съгласно възприетите технологии на производство.
- строителни отпадъци - получават се в резултат на строителни
дейности – ново строителство, ремонт и разрушаване на стари сгради.
-опасни

отпадъци

–

генерират

се

в

резултат

на

различни

производствени и непроизводствени дейности. Събирането, извозването и
обезвреждането на тези отпадъци е задължение на предприятията, генерирали
тези отпадъци в производствената си дейност; това са основно медицинските
отпадъци, отработените масла и нефтопродукти, използвани или негодни за
употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба луминесцентни лампи и
други лампи, съдържащи живак.
Само в град Ямбол годишно се изхвърлят около 157740куб.м.. битови
отпадъци,около 432 м.куб.дневно, от които хранителни-44%, хартия-12%,
пластмаса 10%, други-19%.
Отпадъците се депонират на депо в землището на с. Хаджи Димитрово,
разположено на 15 км. от града. Съществуващото депо за ТБО е публична
общинска собственост на Община Ямбол и е с площ от 72.10 дка. Намира в
територията на землищата на селата Хаджи Димитрово и Дражево, Община
Тунджа. Обекта се намира на около 15 км. в северозападна посока от гр.Ямбол
по шосето за гр.Сливен, в ляво от отклонението за с. Хаджи Димитрово.
Експлоатацията му е започнала през 1968 г. За рекултивиране на сметището на
гр.Ямбол годишно се използват около 8682 куб.м. пръст.
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В Община Ямбол е изградена система за организирано събиране на
твърди битови отпадъци. С наличната техника и съдове е обхванато 99% от
населението на общината, като услугата не се предоставя само за вилната
зона на гр.Ямбол.
В общината няма системи и пунктове за събиране и/или третиране на
опасни отпадъци от домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др.
В изпълнение на целите на Националната програма за управление на
отпадъците и на приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007
– 2013 г.”, насочена към създаване на условия за намаляване образуването на
отпадъци и изграждане на необходимата инфраструктура за интегрирано
управление и обезвреждане на отпадъците се предвижда изграждането на
Регионално депо, съвместно с общините Тунджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора
и Стралджа. За събиране на твърдите битовите отпадъци се използува
стационарна контейнерна система.
Община Ямбол предвижда на този етап, до въвеждане в експлотация на
новото Регионално депо за отпадъци, да продължи депонирането на
съществуващото

депо.

Съществуващото

депо

ще

бъде

закрито

и

рекултивирано след въвеждане в експлоатация на новото регионално депо. На
26.05.2008 г. е подписано Споразумение между Общини Ямбол, Сливен, Нова
Загора, Тунджа и Стралджа за сътрудничество при изграждането на система за
регионално управление на отпадъците, отговаряща на националните и
европейски нормативни изисквания – Регионално депо за неопасни отпадъци.
Обобщено, решаването на проблемите с отпадъчното стопанство е
многоаспектна

дейност.

По

отношение

устройствените

аспекти

е

наложително да се определят резервни терени за депониране и/или
третиране на строителните, битови и други видове отпадъци независимо
от бъдещото регионално депо с цел гарантиране на автономност при
събирането, транспортирането и третирането на отпадъците.
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Заключение
В заключение, по отношение екологичната обстановка в общината,
като правило, екологичните проблеми засягат компонентите въздух, шум, води
и почви.
За да бъдат управляване с инструментариума на устройственото
планиране,

общият устройствен план следва да внесе необходимите

корективи, разграничавайки:
- територии, подлежащи на природозащита по ЗБР и ЗТТ;
- територии за прилагане на ландшафтно-устройствен подход;
- територии с гранично антропогенно натоварване;
- територии, подлежащи на акустична защита;
- терени, подходящи за изграждане на енергийни обекти;
- терени за биоземеделие;
- терени за производствени обекти;
- терени за депониране на строителни отпадъци;
-терен за преработка на ТБО.
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4. Демографска характеристика
Настоящата тема е разработена в съответствие постановките на
Плановото задание, в методическа последователност, отговаряща на вида на
разработката.
При разработването й са взети предвид редица документи, представени
в библиографията към темата. Те са свързани с изискванията за развитието на
градовете и основно с Хартата на европейските градове (приета от Съвета на
Европа през 1992 г. в Страсбург) и Европейската декларация за правата на
градските жители. Гражданите на европейските градове имат широк спектър от
права, в т.ч. за трудова заетост, безпрепятствена мобилност и свобода на
пътуванията, междукултурна интеграция – общностите с различна културна,
етническа и религиозна принадлежност да съжителстват в мир, личностна
реализация

и

равенство

без

разлика

от

пол,

възраст,

произход,

вероизповедание, социално, икономическо или политическо положение.
Информация за демографското развитие на Ямбол е ползвана от:
Национален статистически институт, Териториално статистическо бюро –
Ямбол, Главна Дирекция “ГРАО”, Агенцията по заетостта, Дирекция “Бюро по
труда” – Ямбол, социологически проучвания и анкети.
Различните елементи на демографското развитие са изследвани за
определени периоди според тяхната динамика и формиралите се тенденции.
Община Ямбол в този си вид е конструирана през 1987 година, когато
съставните села са прехвърлени към ново сформираната община Тунджа.
Населението на град Ямбол и неговото развитие са неразривно свързани
с демографското развитие на страната, областта и общините в нея.
Ретроспективният демографски анализ показва, че през средата на 30-те
години на 20 в. в град Ямбол са живеели 24 920 души (1934 г.).
Развитието на града се е обуславяло от неговото стратегическо положение и
от стопанските му функции.
Динамиката и ръстът на населението на града в годините, бележи два
етапа:
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През първия етап (1934-1985 г., продължаващ до 1992 г.) се наблюдава
непрекъснат процес на нарастване на населението на град Ямбол с различен
интензитет, дължащ се на положителен естествен и положителен механичен
прираст. Механичният прираст се формира от селското население, от
население от по-малките градове

от близките райони. Тези процеси са

свързани с изградената икономическа база, и по-високият стандарт по
отношение на обслужване и обитаване в града. За един 65 годишен период
1934-2009 г. населението на града е нараснало 3,1 пъти.
Най-голям е прирастът за периода 1956-2001 г., (близо 50 хил.д. или
1.1 хил.д. средногодишен прираст). (вж. табл. 1).
Вторият

етап

(след

1992 г.)

се

характеризира

с

намаление

на

населението.
Ретроспективен преглед на динамиката на населението на град Ямбол
Табл. 1
Година на
преброяване

Население

Абсолютно

Базисен

Верижен

нарастване

индекс

индекс

-

31.12. 1934

24920

-

31.12. 1946

30576

5656

01.12. 1956

42333

11757

01.12. 1965

58465

16132

02.12. 1975

75766

17301

04.12. 1985

89993

14227

04.03. 1992

91497

1504

01.03. 2001

82649

-8848

31.12. 2002

81462

-1187

31.12. 2003

80315

-1147

31.12. 2004

79665

-650

31.12. 2005

79314

-351

31.12.2006

79119

-195

31.12.2007

78302

-817

31.12.2008

77906

-396

122,70

122,70

169,88

138,45

234,61

138,11

304,03

129,59

361,13

118,78

367,16

101,67

331,66

90,33

322,29

98,56

319,68

98,59

318,27

99,19

317,49

99,56

314,21

99,75

312,62

98,97

309,69

99,49

Текуща статистика
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31.12.2009

77174

Преброяване 2011

72843

-732

322,29
Предварителни данни

99,06

Източник: НСИ

По-различни са данните от система ГРАО. Към 31.12. 20009 година са
дадени следните цифри:
- население по постоянен адрес – 90258 души(78565в населеното място);
- население по настоящ адрес – 82177 души.
Основните тенденции в естествения прираст на града за последните
години са:
Естествен прираст на населението - 2006-2009 г.
ср.год.
население
брой

раждаемост
брой

2006 г.
79216
145309

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

7699020

2007 г.
78711
143500

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

7659764

2008 г.
78104
141572

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

7623395

2009
77539
139549

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

7585131

естествен
прираст

смъртност
‰

брой

‰

брой

‰

874 11,0
1384 9,5
73978 9,6

907 11,4
2426 16,7
113438 14,7

-33 -0,4
-1042 -7,2
-39460 -5,1

860 10,9
1396 9,7
75349 9,8

886 11,3
2359 16,4
113004 14,8

-26 -0,3
-963 -6,7
-37655 -5,0

830 10,6
1425 10,1
77712 10,2

927 11,9
2360 16,7
110523 14,5

-97 -1,2
-935 -6,6
-32811 -4,3

836 10,8
1413 10,1
80956 10,7

823 10,6
2267 16,2
108068 14,2

13 0,2
-854 -6,1
-27112 -3,6

Естествен прираст на населението 2006-2009 г.
‰

2
0
-2
-4
-6
-8
2006 г.

2007 г.

Град Ямбол

2008 г.

Област Ямбол

2009 г.
Р България

Определящи за динамиката на естествения прираст са раждаемостта и
смъртността, повлияни от социално-икономическото развитие.
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Механичният прираст за същия период,бележи следните тенденции:
Механичен прираст на населението - 2006-2009 г.
година

ср.год.
население
брой

заселени
брой

2006 г.
79216
145309

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

‰

1230 15,6
1545 10,8
6064 0,8

2021 25,7
2459 17,1
6922 0,9

-791
-914
-858

-10,0
-6,4
-0,1

1260 16,1
1585 11,2
3658 0,5

1559 20,0
1957 13,8
4625 0,6

-299
-372
-967

-3,8
-2,6
-0,1

1252 16,1
2579 18,5
139098 18,3

1997 25,8
3965 28,4
154827 20,4

-745
-1386
-15729

-9,6
-9,9
-2,1

7623395

7585131

брой

-2,0
-1,7
0,0

7659764

2009 г.
77539
139549

‰

-162
-250
30

2008 г.
78104
141572

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

брой

1389 17,5
1786 12,3
3818 0,5

7699020

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

‰

1227 15,5
1536 10,6
3848 0,5

2007 г.
78711
143500

Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

механичен
прираст

изселени

Град Ямбол - Механичен прираст на населението
2006-2009 г.
2500

брой

2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
2006 г.
Заселени

2007 г.
Изселени

2008 г.

2009 г.

Механичен прираст

През последните години в град Ямбол, а така също и в страната, се
наблюдават изменения в равнището на брачността, бракоразводите и
извънбрачната раждаемост. Очертава се тенденция на намаление на
сключените бракове и увеличение на извънбрачната раждаемост. Но в същото
време фертилните контингенти в Ямбол са на добро равнище, над средното за
страната.
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% на жените от 15 до 49 г. от
общото население

Фертилни контингенти 2006-2009 г.
29
27
25
23
21
Град Ямбол
Област Ямбол
Р Б ългария

19
17
15
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Възрастовата структура на населението на град Ямбол има основно
значение за ОУП, тъй като всяка група има изисквания към отделните
подсистеми на града. В методически план възрастовата структура е разделена
на 3 основни групи. Възрастовата структура на град Ямбол се характеризира с
висок дял на контингентите от 15 до 64 г. (72,4% - 2009 г.), от които основно се
формира работната сила. Делът на младите хора (до 15 г. – 14,7%) е по-висок
от този на възрастното население (на 65 и повече години – 12,9%).
Възрастова структура на населението 2006-2009 г.
2006 г.
общо
0-14 г.
15-64 г.
брой
брой
%
брой
%
Град Ямбол
79119
11626 14,7
57778 73,0
Област Ямбол
144525
19716 13,6
95974 66,4
Р Б ългария
7679290
1031915 13,4
5322628 69,3
2007 г.
общо
0-14 г.
15-64 г.
брой
брой
%
брой
%
Град Ямбол
78302
11467 14,6
57069 72,9
Област Ямбол
142475
19396 13,6
94542 66,4
Р Б ългария
7604238
1023409 13,4
5293641 69,3
2008 г.
общо
0-14 г.
15-64 г.
брой
брой
%
брой
%
Град Ямбол
77906
11365 14,6
56704 72,8
Област Ямбол
140669
19208 13,6
93340 66,4
Р Б ългария
7606551
1021594 13,4
5261118 69,2
2009 г.
общо
0-14 г.
15-64 г.
брой
брой
%
брой
%
Град Ямбол
77174
11313 14,7
55930 72,4
Област Ямбол
138429
19051 13,8
91675 66,2
Р Б ългария
7563710
1026200 13,6
5211619 68,9

65+
брой
%
9715 12,3
28835 20,0
1324747 17,3
65+
брой
%
9766 12,5
28537 20,0
1323188 17,3
65+
брой
%
9837 12,6
28121 20,0
1323839 17,4
65+
брой
%
9931 12,9
27703 20,0
1325891 17,5
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През

периода

2006-2009 г.

се

наблюдават

следните

тенденции,

характеризиращи измененията във възрастовата структура на град Ямбол:
 Намалява абсолютният брой на младите генерации с 300 д. (от 11,6 хил.д.
на 11,3 хил.д.). Относителният им дял от общото население стационира –
14.7%.
 Намалява броят на населението във възрастовата група от 15 до 64 г., от
която основно се формира работната сила (от 57.8 хил.д. през 2006 г. на
55.9хил.д. през 2009 г.) при сравнително запазване на относителният дял на
тези контингенти от общото население на града.
 Увеличава се делът и броят на възрастното население (съответно от 12,3%
на 12.9%
Структура на населението по възрастови групи 2009 г.
Град Ямбол
0-14
Област
Ямбол

15-64
65+

Р България
0

20

40

60

80

100 %

.

Половата структура на населението на града, показва, че на 100 жени се
падат 94 мъже.
Образователната структура на населението се наблюдава през годините
на преброяване. За годините между двете последни преброявания през 1992 и
2001 г1. са настъпили благоприятни изменения в образователната структура на
населението в гр. Ямбол. Лицата с висше образование към 1.03.2001 г. са 9.2
на сто от населението на гр. Ямбол срещу 7.6% към края на 1992 година. В
абсолютни данни те са се увеличили с 674 души и към 1.03.2001 г. са 7592
души. Специалистите с полувисше образование са 5.7% срещу 4.2% през 1992
година. Близо 15% от жителите на гр. Ямбол са с високо образование – висше и
висше-специалист. Лицата със средно образование (специално и гимназиално)
са 39.6% през 2001 г. срещу 35.7% през 1992 година.

1

До края на 20011 г. ще има данни от преброяване 2011.
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Благоприятното изменение на образователната структура се заключава в
това, че както относителното, така и абсолютното увеличение на специалистите
с висока степен на образование е за сметка на намалението в групата с найниско образование. Лицата с начално и незавършено начално образование и
неграмотните лица в гр. Ямбол през 2001 г. са 17.2% срещу 18.7% през 1992
година. Абсолютно те са намалели с 2916 души.
Групата на притежаващите основно образование е увеличила дела си
спрямо 1992 г. от 21.5% на 24.8%, докато населението в групата намалява с
4964 души спрямо 1992 година.
От последното преброяване през 2001 г. се вижда, че населението на гр.
Ямбол е със сравнително високо образователно равнище.
Население на област Ямбол и гр. Ямбол към 1.03.2001 г. по образование
Образование
начално
Общо

висше

полувисше

средно

основ-

и неза-

но

вършено

Неграмотни

Дете

Непоказано

начално
Област
Ямбол
Община
Ямбол

156070

9233

6470

50361

43366

33326

3334

9376

604

82649

7592

4712

32711

17764

12600

1616

5257

397

Резултатите от предпоследното преброяване на населението към
1.03.2001 г. показват, че населението на гр. Ямбол живее в 29569 домакинства
и средният брой на членовете в тях е 2.8 лица. В сравнение с преброяването
през 1992 г. броят на домакинствата е намалял с 1638. Семействата в гр.
Ямбол са 24859. В сравнение с предходното преброяване броят им е намалял с
2081, или с 7.7%.
Структура на населението на гр. Ямбол по юридическо семейно
положение показва, че най-голям е делът на населението с юридическо
семейно положение „женени/омъжени” – 51.4%. Като тенденция изменението
на структурата на населението по семейно положение напълно съвпада с това
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за областта и страната като цяло. Отнася се за намаляване дела на женените
(омъжените) и увеличаване този на овдовелите и на разведените.
Население на област Ямбол и община Ямбол, към 1.03.2001 г. по
юридическо семейно положение
Юридическо семейно положение
Общо

неженени

женени

(неомъжени)

(омъжени)

разведени

овдовели

Непоказано

Област Ямбол

156070

51710

82620

5259

15877

604

Община Ямбол

82649

30651

42504

3302

5795

397

За

разпределението

на

населението

по

признака

етническа

принадлежност се използват три основни групи – българи, турци, роми (цигани)
и една обобщаваща група други. В гр. Ямбол живеят 73967 българи, които са
89.5% от населението в града. Циганите са 3771, или 4.6%, турците – 3704, или
4.5%, и лицата, попаднали в групата други - 492, или 0.6%.
Заетост и безработица
Проблемът със заетостта и безработицата е важен социален проблем,
чиито параметри не са еднозначни нито за една година още по малко за подълъг период на прогноза. Те са изцяло повлияни от икономическия статус на
страната и редица други предпоставки.
Равнище на безработица 2007-2010 г. (ср.год.)
% 12

Град Ямбол
Област Ямбол
Р България

10
8

8,07

6

5,88

6,75

2007 г.

2008 г.

2009 г.

10,60

9,47

8,67

7,68

6,31

9,95

0

7,75

2

7,59

4,95

4

2010 г.

Основните изводи от анализа на безработицата в град Ямбол са:
 равнището на безработица на Ямбол (2010г.) е под средното за
областта и по-високо от средното за страната. Това ниво е запазено
и за м.март 2011 г.– 8.94 на сто
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 наблюдава се тенденция на увеличение на безработицата спрямо
предходните три години.
 безработицата засяга в по-голяма степен лицата с ниски равнища на
образование и квалификация
 равнището на безработица е непосредствено обвързано със
заетостта
Балансирането

на

регионалния

пазар

на

труда

е

свързано

с

приоритетите по заетостта в страната - равни възможности за заетост на
мъжете и жените, участие на социалните партньори за насърчаване на
заетостта, професионално образование и обучение на работната сила (заети и
безработни лица).
Демографска прогноза на град Ямбол – 2025 г. Тенденции за развитието
в прогнозния хоризонт на ОУП Ямбол
Прогнозните разчети са изготвeни за периода до 2025 г., като те са
съобразени с Плановото задание и детайлизирани на база приет териториален
вариант за развитие.
Спазена се технологията на прогнозирането: ретроспекция-диагнозапрогноза. В отделните етапи на прогнозирането се използвани следните
методи:
 Системен анализ
 Сравнителен анализ
 Математико-статистически
 Демографски
 Картографски
Фактори, стимулиращи демографското развитие:
 Относително
отрицателен

благоприятна
естествен

демографска

прираст

и

ситуация

(по-нисък

относително

по-слабо

застаряване на населението) на град Ямбол.
 Функционално-пространствени
Град Ямбол е административен, икономически, културен и търговски
център в югоизточния район за планиране. В него има концентрация на
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финансово-кредитни

институции,

развитие

на

обслужващата

сфера

и

инфраструктурата
 Географско положение
Ямбол

е с много добра транспортната достъпност в национален,

регионален и локален план. Осъществени са съвременни съобщителни и
информационни технологии
 Човешки ресурси
Наличие на значителни контингенти от населението в трудоспособна
възраст; Квалифицирани човешки ресурси, високо образователно равнище;
Изградена материална база на различни отрасли на икономиката;Концентрация
на инфраструктурни съоръжения.
Фактори, задържащи демографското развитие:
 Демографски:

отрицателен

прираст

на

населението

през

последното десетилетие, формиран от ниска раждаемост, висока
обща смъртност, миграция, ограничени възможности на другите
територии да дават изселници
 Икономически:

безработицата,

породена

от

спада

в

икономическото развитие, високата издръжка на живота и др.
пораждат несъответствие между желаните и реализираните
репродуктивни нагласи
Отчитайки,

затвърдилите

се

трайни тенденции

в развитието

на

демографските процеси на града, авторският колектив е приел за прогнозна
цифра на население на града за 2025 г., цифрата от 75 000 души, като
предлага, всички системи, които се параметрират на демографска основа да
приемат прогнозна цифра от 80 000 души.
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5.Социален сервиз
По своето предметно предназначение

подсистемите на социалния

сервиз биват:
-

Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на
обслужването;

-

Пазарни подсистеми;

-

Система на туристическата инфраструктура.

В тези главни групи има много подгрупи.
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване,
култура

и

изкуство,научни

изследвания,физкултура

и

спорт,

държавно

управление и не правителствени организации.
От своя страна пазарните подсистеми включва: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.
5.1 ОБРАЗОВАНИЕ
Системата е много добре развита2 . Тя разполага с:


Две начални училища с 615 ученика;



Шест основни училища с 3 657 ученика;



Единадесет среднообразователни училища с 5 216 ученика;



Помощно училище – не работещо
По форма на разпореждане училищата се разпределят така: 7 държавни,

на подчинение на МОМН, 13 общински училища.
Основните показатели на първите три групи могат да се обобщят по
следния начин:

2

Виж приложения списък
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Брой класни стаи по видове училища

Вид на училището

Брой класни стаи

Начални училища

22

Основни училища

166

Средни училища

271



Брой класни стаи на 100 паралелки

Вид на училището

Бр.класни стаи на 100 паралелки

Начални училища

75.9

Основни училища

103.1

Средни училища

117.8



Среден брой ученици в една паралелка

Вид на училището

Среден брой ученици в една паралелка

Начални училища

21.2

Основни училища

22.7

Средни училища

22.7

От така направеният анализ могат да се обобщят следните изводи:


Задоволеността с класни стаи може да се отчете като добра с
изключение на тази в началните училища ;



Ниската стойност на средния брой ученици в една паралелка позволява
воденето на съвременен учебен процес;



Едносменен режим на обучение е възможен и в повечето училища на
града;



В училища на града се обучават над 600 ученика от други населени
места на общината и други общини на областта;



Физическото състояние на сградните фондове в повечето случаи е
добро;



Като цяло терените за училища не осигуряват изискванията за площен
стандарт на ученик, съгласно Наредба 7.
Към подсистемата на образованието са и детските заведения3. В града

те са девет.
3

Виж приложенията
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Детските заведения разполагат със 150 стаи/занимални и спални
помещения/ при 74 групи и 1986 деца.
Обхватът на децата е групата от 3 до 6 години е около 80%. Причините
за това състояние са основно от икономически характер. Част от децата се
отглеждат и възпитават в семействата поради това, че има свободни членове,
които се занимават с тях. Таксите за детските заведения се оказват високи за
семействата с по-ниски доходи, което също е причина част от децата да
остават извън детските заведения.
Заведенията имат свободен капацитет да поемат нови деца. Средната
пълняемост на една група е 26.7 деца, което е над норматива.
Към подсистемата е и Техническия колеж към Тракийския университет
Стара Загора.
5.2 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Състоянието на подсистемата в града има следните параметри:
Доболнична помощ


Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска

помощ 54;


Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ

- 2;


Амбулатории за индивидуална практика за специализирана

медицинска помощ – 98;


Амбулатории за групова практика за специализирана медицинска

помощ – 2;


Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по

дентална медицина – 86;


Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална

медицина 2;


Амбулатории за индивидуална практика за специализирана помощ

по дентална медицина – 1 ;


Медико – диагностични лаборатории - 5;
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Самостоятелни медико – технически лаборатории – 16;



Медицински центрове - 3;



Дентален център – 1;



Диагностично – консултативен център – 1;



Оптики – 14;

От особена важност за системата е звеното за неотложна помощ. То
разполага с 40 лекари и обслужва и община Тунджа.

Болнична помощ
Елементи на това направление в града са:


Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”

АД – гр. Ямбол 381 легла, 19 отделения, лекарски персонал – 137.
Лечебното заведение осъществява диагностика и активно лечение на
лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести,
състояния налагащи оперативно лечение в болнични условия, родилна
помощ и рехабилитация.


Специализирана болница за активно лечение по кардиология

Ямбол ЕАД -

38 легла,

1 отделение,

41 лекарски персонал.

Характеристика на СБАЛ по кардиология

лечебно заведение за

диагностика и лечение на лица с остри сърдечно съдови заболявания,
обострени състояния налагащи медикаментозно и/или оперативно
лечение.


Специализирана хирургична болница за активно лечение

Йоан Рилски”

гр. Ямбол - Брой легла 26, отделения

„Св.

2 , лекарски

персонал 8.


Дом за медико – социални грижи за деца - лечебно заведение за

профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични
грижи за деца до три годишна възраст с хронични заболявания и/или
медико-социални проблеми. Разкрити 120 /сто и двадесет/ легла,
медицински блок с две отделения и жилищен блок с три групи. Лекарски
персонал – бройки.
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Към системата е и дома за стари хора и дневния център за

рехабилитация на зрително затруднени деца
Към подсистемата на здравеопазването са и яслените заведения. В
гр.Ямбол те са 7:
Вид и име

Адрес

Бр.де Бр.
ца
стаи
Детска ясла № 2 Ул.
„Янко 75
41
„Слънчево
Сакъзов” № 25
детство
Детска ясла № 4 Ул. „Българка” № 45
14
„Калинка”
20
Детска ясла № 5 Ул. „Чая „ № 2
45
12
„Щастливо
детство”
Детска ясла № 6 Ул. „Марко Бехар” 46
14
„Палечка”
№ 1
Детска ясла № 7 Ул. „Кара Кольо” 90
38
„Мечо Пух”
№ 11
Детска ясла № 8 Ж.к. „Диана”
80
35
„Майчина ласка”
Детска ясла № 12 Ул.
„Захари 90
48
„Щурче”
Величков” № 25

Бр.
групи
3

2
2

2
4
4
5

Яслените заведения напълно задоволяват нуждите на града, разполагат
и със свободен капацитет, които в известна степен може да се ползва временно
за решаване на проблемите с детските градини.
В града има разкрита Детска млечна кухня за деца от 4 месеца до 3
години, като дневно се приготвя храна за над 800 деца от града.
5.3 КУЛТУРА
Град Ямбол е един от традиционните културни центрове в Югоизточния
район. Първите обособени културни институции в града са създадени в края на
19-ти век, като бурното културно строителство е през 20 век.
Обектите на тази подсистема включват:


ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА” -Помещава се в сградата на
читалище „Съгласие” – зрителна зала с 333 места



ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ГЕОРГИ МИТЕВ” -Зрителна зала с 246
места
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 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЖОРЖ ПАПАЗОВ” разполага с

1700 кв. м.. -експозиционни зали; 415 кв. м. –фондохранилица;
385 кв. м. – обслужващи помещения



РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - основна сграда със 100 кв. м. експозиционни зали и 310 кв. м. -фондохранилица и стаи за уредниците; 77
кв. м. - складова база; 120 кв. м. – къща- музей „Васил Карагьозов”; 120 кв.
м. - археологическа база „Кабиле”; 900 кв. м. - археологически музей
„Кабиле”

 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕОРГИ РАКОВСКИ” - капацитет: 1400 кв.

м./Заемна, читални, музикален отдел, методичен отдел, справочен отдел и
краезнание, детски отдел, канцеларии, стопански помещения,
книгохранилище/



КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ „ДИАНОПОЛИС”-Помещава се в сградата на
читалище „Съгласие” – общински културен институт. Разполага с концертна
зала – 150 места

 ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ” - основано през 1862 г. от младия поет, учител и

бунтовник Ради Иванов Колесов. През 1899 г. е съставен и приет първият
устав и правилник на Ямболското читалище, в който се посочват целите и
дейностите му. То разполага със зрителна зала – 250 места; концертен
салон – 150 места; зали за репетиции; камерна зала; вокална зала; балетна
зала; художествени ателиета; канцеларии; 745 кв. м. общинска собственост:
две билиотеки – 380 и 85 кв. м.; Детска музикална школа – 280 кв. м.



ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА” - 1534 кв. м.: зрителна зала с 263 места; камерна
зала с 50 места; библиотека; репетиционни зали; канцеларии, стопански
помещения



ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА” - 2400 кв. м.: билиотека – 250 кв. м.; зрителна зала – 300
места; камерна зала – 100 места; кръжочна зала – 20 места; репетиционна;
канцеларии; стопански помещения; филиал – 60 кв. м. – общинска
собственост



ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ” - МТБ е 23 м2 .



ЧИТАЛИЩЕ „ДИАНА” и ЧИТАЛИЩЕ „Д-Р СТЕФАН ЧИРПАНЛИЕВ”
момента нямат предоставена база



МЛАДЕЖКИ ДОМ „ГЕОРГИ БРАТАНОВ” -зрителна зала – 450 места; 2
камерни зали по 40 места, репетиционни; гримьорни; административни,
стопански и складови помещения



КИНО „ЕЛИТ” -Помещава се в читалище „Съгласие”

-В

Проблемите на системата се свеждат до липса на достатъчно средства
за

нормалното

функциониране

на

повече

от

културните

институти

и

разширяване на дейността им.
Особено място в системата заемат паметниците на културата.
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В градът и землището му / писмо 2052/28.07.2009г . НИОНКЦ/ те са 57.
Само три от тях са с национално значение.4
5.4 СПОРТ
Спортът, като подсистема на социалния сервиз, гравитира между
социалните и пазарни подсистеми. Община Ямбол е една от малкото общини,
съхранили и развиващи спортната база, за масов и клубен спорт.
Наличната база в града, включва следните обекти:

4

Виж Списъка в приложенията
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№

Наименование
на обекта

Функционално
предназначение

Местонахождени,
точен адрес – гр.
село, община,
област, улица№,
квартал, п-л, имот
планосим. №

Акт за
собственост

Вид на
предназначението
на имота, в/у който
е изграден обекта

Вид на
застрояването
и конструкция
на сградите

Застроен
аи
разгъната
площ на
сградите

Предоставени
права върху
обекта

1.

Спортна зала
„Диана

спорт за
всички
подготовка на
клубни
отбори
национални
отбори

Гр. Ямбол
Градски парк

Акт №253
Общинска
публична

-

Монолитна
сграда с
постоянен
статут

3152
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.
533.6.3

2.

Спортен
комплекс
„Георги
Дражев”

спорт за
всички
подготовка на
клубни
отбори

Гр. Ямбол
Градски парк

Акт №600
Общинска
публична

Тенис кортове – 7
бр. и футболен
терен

Земя и
монолитна
сграда с
постоянен
статут

133 кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.
533.15

3.

„Шах-клуб”

спорт за
всички
подготовка на
клубни
отбори

Гр. Ямбол
ул. „Жорж
Папазов”

Акт №217
Общинска
частна

Жилищен блок партер

Монолитна
сграда с
постоянен
статут

192 кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.53
2.
126.1.100

4.

Градски
стадион

спорт за
всички
подготовка на
клубни
отбори

Гр. Ямбол
ул. „Ударник”

Акт №599
Общинска
публична

Спортен комплекс
„Н. Лъсков”

Земя и
сграда с
постоянен
статут

16400
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.53
4.3

5.

Закрит плувен
басейн „ГПЧЕ”

спорт за
всички
подготовка на
клубни

Гр. Ямбол
к-с „Зорница”

Акт №80
Общинска
Публична

Езикова
гимназия
Спортен
комплекс

Сграда,
монолитно
строителство
с постоянен

902,46
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.
560.52.1

Имотен
номер
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отбори

статут

6.

Спортна
площадка

спорт за
всички

Гр. Ямбол
к-с „Г.Бенковски”

Акт №1585
Общинска
публична

Междублоково
пространство

7.

Стадион
„Атлетик”

спорт за
всички
подготовка на
клубни
отбори

Гр. Ямбол
Младежки парк
Спортен
комплекс

Акт №156
Общинска
частна

Спортен
комплекс за
различни
видове спорт

8.

Гребен канал

Битов туризъм

Акт №166
Общинска
публична

Младежки парк
развлекателен

9.

Конна база

спорт за
всички

Гр. Ямбол
ул. „Ормана”
№22
Младежки парк
Гр. Ямбол
м. „Ормана”

Спортен имот

10

Открит
Стрелкови
клуб

спорт за
всички;
подготовка на
клубни
отбори
организиране
на курсове за
ловци и
спортна
стрелба

Гр. Ямбол
ул. „ Ормана”
№22

Акт №1054
Общинска
публична
Акт №156
Общинска
публична

11

Спортна
площадка

спорт за
всички

Гр. Ямбол
к-с „Златен рог”

12

Спортна
площадка

спорт за
всички

Гр. Ямбол
к-с „Граф
Игнатиев”

Изкуствена
акрилна
настилка с
метални
ограждения
-

1044
кв.м.

Община
Ямбол

87374.
521.76

21 500
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.
519.17

106000
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

Терен и
сгради

22 892
кв.м.

Младежки парк
развлекателен

Монолитна
сграда с право
на строеж в/у
6224 кв.м.
земя – 67000
кв.м

67600
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок
Безвъзмездно
без срок на
ползване

87374.
519.20
87374.15.
92
87374.16.
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Акт №171
Общинска
публична

Междублоково
пространство

4280
кв.м.

Безвъзмездно
за определен
срок

87374.53
4.2

Акт №597
Общинска
публична

Междублоково
пространство

Земя
асфалтова
настилка с
метални
ограждения
Земя
асфалтова
настилка с
метални
ограждения

975 кв.м.

Община
Ямбол

87374.
548.69

87374.
519.31
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13

Спортна
площадка

спорт за
всички

Гр. Ямбол
к-с „Диана”

Акт №598
Общинска
публична

Междублоково
пространство

14

Спортна
площадка

спорт за
всички

Гр. Ямбол
к-с „Зорница”

Акт №596
Общинска
публична

Междублоково
пространство

15

Минифункционална
футболна
площадка

спорт за
всички

Гр. Ямбол
Градски парк

Акт №600

Спортен
комплекс
„Георги Дражев”

Земя
асфалтова
настилка с
метални
ограждения
Земя
асфалтова
настилка с
метални
ограждения

940 кв.м.

Община
Ямбол

87374.
547.16

550 кв.м.

Община
Ямбол

87374.
544.15

Изкуствена
тревна
настилка с
метални
ограждения

416 кв.м.

Община
Ямбол

87374.
533.15
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5.5 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Обектите на тази подсистема са: Окръжен и районен съд, окръжна и
районна прокуратура, МВР, Противопожарна служба, Общинска и областна
администрация. Тези институции са задоволени със сградни фондове и не
предявяват изискване за нови терени.
Пазарните подсистеми са подвластни на Закона за търсенето и
предлагането.
5.6 ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
Това е подсистемата с най-голямо представителство в града, както по
отношение на брой, така и по отношение на заети площи.
Търговията с хранителни стоки се осъществява в 524 обекта, с площ на
търговските зали 9278 м2 , а тази с нехранителни стоки в 859 такива – 12274 м2
. Обектите с площ до 50 м2 са преобладаващи. По – съвременна форма на
търговия се осъществява в магазините «Била», «Кауфланд», «Тенополис»,
Техномаркет и обектите в МОЛ.
Спектъра от обекти на общественото хранене е доста по-богат. Той
включва:
 Ресторанти – 18 с 1450 места;
 Снек барове – 19 с 1078 места;
 Пицарии – 7 с 600 места;
 Заведения за бързо хранене – 6 с 260 места;
 Закусвални – 7 с 340 места;
 Дискотека със 120 места;
 Бар-клубове – 6 с 641 места;
 Сладкарници – 5 с 210 места;
 Кафе сладкарници – 12 с 587 места;
 Бистра – 9 с 370 места;
 Кафенета – 19 със 726 места;
 Кафе аперитиви – 114 с 5099 места;
 Павилиони – 26.
Така

структурирана

системата,

отговаря

на

съществуващата

градоустройствена структура. Предлаганите с Предварителния проект на
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общия устройствен план нови жилищни и производствени територии ще
породят нуждата от нови обекти на подсистемата и те ще намерят реализация
си на пазарен принцип.
5.7 ПОЩИ И ДЪЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Първата подсистема има над стогодишна история. Обектите й в града са
шест пощенски станции, разпределени в територията както следва:
ПС

ПС Ц
ПС кл.1
ПС кл.2
ПС кл.4
ПС кл.6
ПС кл.7

адрес

Г.С Раковски 3
А.Константинов 2
Милин камък 27
Железничарска 2
Ж.к.Златен рог
Г.Бенковски 75

Пощ.услуги:

Тър.
д-ст

п

к

з

Р БУЛ
П ПОСТ

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

Услуги по възложителство:
Рекл. Б Н
ус-и Т Е
К К
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +

Б
П
Б
+
+
+
+
+
+

п

сг

бт

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Забележка:
С “+” са обозначени видовете предоставени услуги ;п-писма;
к-колети; з-записи; РП;Ускор.поща; БТК; НЕК; БПБ; п-пенсии;сг-социални грижи;
бт-бюро по труда;
Стационарните телефонни услуги в града се осъществяват главно от
Виваком/бивша БТК/. Това е най-използваната телефонна мрежа. Компанията
предлага и мобилни телефонни услуги,интернет и цифрова телевизия.
Другите два оператора – Мтел и Глобул предлагат също достатъчен
набор от услуги.
По отношение на телефонните

и други кабелни съобщителни услуги

града не изпитва затруднения.
5.8 БИТОВИ УСЛУГИ
В град Ямбол значително е променена структурата на предлаганите
услуги. Те се извършват предимно от частни фирми. Най-многобройни са
ателиетата за бръснаро-фризьорски и козметични услуги – 70 броя. Те са
разположени предимно в централна градска част. В кварталите функционират
предимно единични малки обекти. Техния брой през последните години се
увеличава. Ремонтът на обувки е съсредоточен в малки работилници и гаражи
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( над 20 на брой), които в повечето случаи не отговарят на изискванията за
ремонтни

работилници.

В

централна

градска

част

са

съсредоточени

фотографски ателиета (11 броя), златарските, часовникарските и тези за
ремонт на битова техника общо над 31 броя.
5.9 ФИНАНСОВО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ
В

града има

представителства на 13

банкови институции,

пет

застрахователни компании, и застрахователни брокери. Това напълно покрива
нуждите, като пазара е този, който регулира наличието на тези обекти в
конкурентна среда.
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6. Културно-историческо наследство
6.1.Общи условия
6.1.1.Встъпителни бележки
ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД - Културно-историческото наследство на града
Град Ямбол е един от градовете с многовековна история. Разположен в
Югоизточна България на бреговете на река Тунджа. Плодородните земи и
стратегическото му място на пътя от Константинопол и Адрианопол към
северната част на страната и долното течение на река Дунав способстват за
съществуването му от древността до днес на това място с различни имена:
Диосполис, Дамполис, Дямполис, Дианполис, Хиамполис, Динибули, Дъбилин,
Дубилин, Диамболи, Янболу, Ямболъ, Янболи и настоящото му име — Ямбол.
В западните исторически извори е споменат с името Гренбоел.
Най-ранните останки от селищен живот са открити в десетките праисторически
селищни могили. Дори на територията на съвременния град Ямбол се намират
останки от така наречените Рашева и Марчева могили, които датират от
неолита, енеолита и бронзовата епохи. Някои от находките, открити в тях, сега
се съхраняват в парижкия Лувър и Археологическия музей София. Огромна
част от тези ценни експонати са притежание на Историческия музей в Ямбол.
В праисторическата могила до с. Драма (30 км. от Ямбол) за първи път в
България са открити фрагменти от микенска керамика и глинен печат с т.н.
„линеарно писмо В“. В чертите на съвременния град е съществувало антично
селище, като се предполага, че през 293 г. император Диоклетиан му е дал
името Диосполис (град на Зевс). Част от впечатляващите в миналото
крепостни стени и кули на средновековния Ямбол са съхранени и до днес.
На около 7 км северозападно от Ямбол се намират останките на древния
античен град Кабиле, обявен за археологически резерват. Кабиле е найзначимият и най-голям тракийски античен град. Архитектурните останки са
впечатляващи, като голяма част от тях са консервирани и реставрирани.
Откритите археологически находки са експонирани в археологическия музей в
самия резерват.
Градът е основан в края на 2-рото хилядолетие пр.Хр. През 341 г. пр.Хр. е
превзет от Филип II Македонски. Християнството е прието тук още през 4 век.
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Кабиле е бил епископски център. Разрушен е окончателно през 6 век от
аварите.
Тракийският царски град Кабиле е разположен на плато, увенчано със скалист
акропол, който е и светилище-обсерватория. На акропола-светилище са
разкрити скален „релеф на Кибела", основи на обществена сграда и две
правоъгълни помещения, най-вероятно с култов характер (Велков 1982а; 1986:
7; Найденова 1982). Името на селището произхожда от Кибела (по Велков
1982: 14). По-късният топоним на селището е Dampolis/Diampolis като
коруптела на Diospolis (Velkov 1977: 130-131). Изказана е хипотезата (Фол 1994:
219-224), че Diospolis, т.е. „град на Зевс", е превод-означение на почитането на
върховен мъжки бог, който най-вероятно е Сабазий, заради възможната
етимология Kab-/Sab- в корена на името Cabyle. Втората съставка на топонима
–yle дава възможност за тълкуване „свещена дъбрава", т.е. името Cabyle да
означава „свещена дъбрава на Сабо", на Сабазий. Това тълкуване се подкрепя
от скално-изсеченото светилище на върха, функционирало през 2-1 хил. пр. Хр.

Снимка: Чавдар Стойчев
Селището е възникнало около светилището в края на 2 хил. пр. Хр. Платото е
разположено на завоя на р. Тунджа на юг към Едирне (дн. Турция) и доминира
над равнината. Откритата керамика от 10-6 в. пр. Хр. доказва, че селището е
съществувало и през ранножелязната епоха. През всички времена Кабиле е
възлов пункт на пътя от Айнос (дн. Енез) при устието на Марица (античния
Хеброс) към Хемус (Стара планина) и долното течение на р. Дунав, както и на
диагоналното трасе от Бизантион през Сердика (София) – Найсос (Ниш) към
средното течение на р. Дунав (Фол 1982). Това местоположение предопределя
съдбата на селището векове наред. Археологическият материал показва, че
през 5-4 в. пр. Хр. градът е поддържал важни търговски връзки с елинските
градове по Егейското и Черноморското крайбрежие. От сродството на имената
може да се направи изводът за приемственост между античното Кабиле и
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новообразувания град Диасполис/Дъбилин/Ямбол.

В

пространството

около хотел “Тунджа”, на подхода към парка и в близост до сградата на
Минералната баня са открити останки от римска баня, които не са експонирани,
а са засипани. През Средновековието градът също е бил важен център, като е
един от първите на Балканите, който оказва силна съпротива на турците, но
бива превзет след продължителна обсада през 1373г. Части от крепостните
стени и кули от крепостната система на средновековния Ямбол са съхранени и
до днес в Софуларска махала. От периода на османското робство в него са
запазени два великолепни архитектурни паметника от ХV в.: Безистенът, който
е единственият в България добре запазен покрит пазар, и мюсюлманският
храм Ески джамия. Друга сграда от този период е старата турска баня, която е
вградена в сградата на Минералната баня и двете са недвижими културни
ценности, изявени в градската тъкан. Безистенът е построен през 1509 г. като
покрита чаршия и е образец на сграда - османски пазар от европейската част
на империята, но е строен от български строители. Залата му притежава найдобрата

акустика

в

България

и

днес

се

преустройва

за

културно-

информационен център.
“Ески джамия“ е единствената друга средновековна постройка, запазена в
почти цялостен вид до наши дни от османския период. Днес сградата на „Ески
джамия“ е една от най-големите художествени галерии с фонд над 3 500
картини и скулптури.
В началото на 70-те центърът на града се преустроява, като се отваря градско
площадно

пространство

около

значителните

средновековни

сгради

на

Безистена и Ески джамия и след тяхната реставрация, експониране и
социализиране те стават едни от историческите акценти в центъра на град
Ямбол.
Това

пространство

е

неорганизирано

устройствено,

необходими

са

ландшафтноустройствени и благоустройствени мерки за по-удачно усвояване
на тези територии в социалния живот на града.
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„Безистена“ - построен през 1509 г.
Църквите „Св. Георги“ и „Св. Троица“, които са пазили българските традиции по
време

на

петвековното

османско

владичество

и

днес

са

обемно-

пространствено изявени. В църквата „Св. Георги“ се намира уникален дървен
иконостас, дело на Дебърската школа. За съжаление интериорът й не е
реставриран и не се поддържа. В последните години по инициатива на
свещеника иконостасът е недопустимо облепен с варак в различни цветове.
Около църквата “Св. Георги” в кв. Каргуна има съхранен цялостен ансамбъл от
сгради от следосвобожденската епоха. Този комплекс и ансамбъла по улицата
следва да се опази и му се даде статут на групова недвижима архитектурна
ценност. Устройствените мерки следва да определят застрояване около
църква “Св. Георги” не по високо от два до три етажа. Църквата “Св. Троица” е
другата църква в кв. Каргуна, която е недвижима културна ценност, но нейната
среда не е опазена със сгради от епохата на изграждането й. Ето защо
устройствените мерки трябва да способстват за опазването на мащаба на
средата , като не се допусне обемно-пространственото изграждане в квартала
да надвишава височината й. В същото време трябва внимателно да се
планират пространствата, за да осигурят непосредствен достъп и визуален
контакт.

Град Ямбол е освободен от османско владичество през януари

1878 г. от руски войски. По този случай на връх Бакаджик край Ямбол е
построен и осветен храмът „Свети Александър Невски“ — първият паметник на
българо-руската дружба в България.

В първата половина на ХХ в.

Ямбол е известен с минералната си вода и сградата на Минералната баня,
която е със запомнящ се индивидуален образ в стил функционализъм, с
уникалния релсов трамвай, теглен от коне, с реномираната си фазанария, с
огромния хангар за цепелини от 1917 г. По-правилно е съоръжението да се
нарича

елинг,

тъй

като

това

е

понятието,

прието

от

авиационната
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терминология за постройките, в които се прибират въздушните кораби. Открита
е дирижабълна станция към Въздухоплавателната дружина. Огромният елинг е
разглобен след войната и материалите от него са използвани при създаването
на мрежата от нови военни летища след 1937 г.

Хангар „Ямбол“
По време на Първата световна война, най-южната военна база за
дирижабли на Централните сили – Ямбол, се оказва отправна точка за една
специална мисия – полетът на бойния дирижабъл „LZ 104” (с тактическо
обозначение „L.59”). „Das Afrika-Schiff ”- транспортен въздушен кораб на
немските Имперски Военноморски сили, пристига от Фридрихсхафен на 4
ноември 1917г. Задачата му била да осигури неотложни доставки (боеприпаси,
медицински принадлежности и пр.) за силите на генерал-майор Паул фон
Летов-Форбек в Германска Източна Африка, в рамките на еднопосочен полет
без междинно зареждане. След два неуспешни опита да се насочи към целта
си, на 21 ноември 1917г. „Das Afrika-Schiff ” успява да поеме по планирания
маршрут на юг - Одрин, Мраморно море, крайбрежието на Мала Азия и о. Крит.
Мисията била преждевременно прекратена на 23 ноември поради влошаване
на положението на немската колониална власт в Източна Африка, което
поставило под въпрос крайният успех на това начинание. Цепелинът се
завърнал в Ямбол на 25 ноември, след 95 часов непрекъснат полет (рекордно
за времето си постижение) и 6 800 км. изминат път.
Около сградата на Минералната баня е запазен квартал от къщи от
Следосвобождението, който е ансамблов паметник на културата – със статут
на групова недвижима културна ценност. Новите устройствени мерки следва да
ограничат новото застрояване до нискоетажно, като задължително следва
изследване с РУП по чл. 113, ал.6 от ЗУТ.
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До този ансамбъл са разположени много от значимите красиви сгради от
периода между двете световни войни, които оформят зона, простираща се до
централната част, но без статут на групова недвижима ценност. За да
продължат да се изявяват в градското пространство като значими обекти
следва задължителната специфична норма за нискоетажно застрояване и
изследване с РУП на всяко ново застрояване в тази зона.
Другият групов паметник – археологическа недвижима културна ценност в
Ямбол е Софуларска махала, в чертите на която е бил разположен
средновековният град. Мястото е много живописно, тъй като е използван
меандърът на р. Тунджа на това място като стратегическо и естествено
защитено. Близостта на градския парк от другата страна на Тунджа дава
големи възможности за обособяване на рекреативна и туристическа зона,
оформяща културен пейзаж заедно с археологическата културна ценност.
Наличието на археологически находки в тази част на града следва да се
обезпечи със специфични правила и нормативи за устройсттвени мерки,
предвидени в Протокол от 09.05.2013 г. на междуведомствена комисия,
назначена със Заповед на Министъра на културата.. Друго изискване с ОУП е
планови археологически проучвания в тази територия за търсене на трасето на
крепостната система и съответно при находки на археологически структури
следва планомерни консервационно-реставрационни работи и експониране. По
отношение на съществуваща част от крепостната стена зад многоетажен блок,
превърната в сметище, ОУП предвижда благоустройство и озеленяване на
територията около нея и експонирането й в градското пространство.
В град Ямбол обектите на културното наследство не са многобройни и
поради това следва всички да се опазят като ценно познание за миналото на
града. В Общия устройствен план това се обезпечава с активно прилагане на
мерки за устойчиво интегрирано развитие на защитените територии за
опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма, с
ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в това число
и териториите на превантивна устройствена защита, които се явяват
охранителните зони около обектите на културното наследство за 20-годишен
период.

Планът обезпечава необходимите мероприятия за брегозащита,

саниране,

възстановяване

и

подобряване

естетическите

качества

на

териториите, мерките за опазване и възстановяване на характера на
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ландшафта и на културно-историческото наследство със специфичните
изисквания, правила и норми за устройство на територията, съгласно
изискванията на ЗУТ и Наредба № 8 на МРРБ от 14 юни 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.;
изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.)
Към ОУП е разработена схема за разположението, вида и категорията на
обектите на културно-историческото наследство съгласно изискванията на
Закона за културното наследство с предложения за опазване на обектите на
културно-историческото наследство.
ОУП предлага мерки за управление на териториите с КИН, предлага се към
общинската

специализирана

администрация

да

се

разкрие

бройка

за

специалист по управляване и координиране на дейностите свързани със
съхранение на културното наследство на града, който ще изготвя програми с
по-продължителен срок и ежегодни такива за поддръжка, финансиране и
обезпечаване на системата на опазване на културното наследство. Този човек
следва да бъде професионалист – архитект, археолог, историк, да бъде
запознат със системата на опазване на културното наследство и да бъде
мениджър, за да разработва програми за участие в съвместни международни
проекти, да координира участие на интердисциплинарни участия.
ОУП на община Ямбол представя информация за наличието на недвижимите
обекти на културното наследство, тяхното състояние и проблематика.
6.1.2 Цели и задачи на общия устройствен план по отношение системата на
КИН
Основната цел на ОУП на град Ямбол е :- определяне на териториите с
особена териториалноустройствена защита (единични и групови КЦ) и
превантивна защита (охранителна зона, предложена с плана) за природно и
културно наследство, както и развитието им с разработване на специфични
правила и нормативи за тези територии .
В ОУП-а са изведени изисквания към устройственото планиране по отношение
опазването на културното наследство. Определени са точно територии за
природозащита

и

защита

на

културното

наследство

като

особена

териториалноустройствена и превантивна защита, режимите им, предвидени
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са специфични мерки за опазването им и устойчивото им развитие, които са
приемливи за цялата общност на града.
В този смисъл Общият устройствен план на гр. Ямбола съдържа решения за:
1. Структурата на територията за: обитаване, производство, рекреация,
природозащита, природовъзстановяване, опазване
наследство,

комуникационно-транспортната

система

на
и

културното
инженерната

инфраструктура.
2. Предложения за включване в селищните граници

на нови територии,

елемент на основните функционални системи, както и такива за дългосрочно
усвояване.
3. Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на
културата – недвижими културни ценности и охранителните им зони –
територии с особена териториалноустройствена защита.
4. Охранителни зони на недвижимите културни ценности/НКЦ/ – територии с
превантивна териториално- устройствена защита.
Информационното осигуряване на проекта по отношение на недвижимите
културни ценности, включва актуална информация за всички:


защитени исторически територии и зони,

 единични и групови културни ценности и охранителните им зони ,
 всички изработени и процедирани ПУП-ове,
като тя е получена по надлежен ред от НИНКН, РИМ и

Общинска

администрация.
6.1.3. Система културно-историческо наследство
Системата на културно-историческото наследство включва всички
единични и групови паметници на културата (съгласно Конвенцията за
световно природно и културно наследство и Конвенцията за опазване на
архитектурното наследство на Европа, които България е ратифицирала), които
по ЗКН отговарят на недвижими културни ценности, съгласно §10 от ПЗР на
ЗКН. В землището на община Ямбол се намират значими обекти на
културното наследство. Съгласно списъците на декларираните и обявени
паметници на културата в гр. Ямбол, предоставени от НИНКН, РИМ и
Националния

археологически

институт

с

музей

при

БАН

по

видова

характеристика в територията на града има:
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 3 бр. групови ПК/ ансамбъл по ул.“Отец Паисий“ с изведени режими на
опазване – териториален обхват, охранителни зони, но без предписания
за опазване;
 63 броя са единични НКЦ, като от тях : 6 бр. са археологически, 13 бр. са
исторически; 38 бр. са архитектурно-художествени; 1 бр. - народна
старина. Новодекларирани НКЦ/ не са в списъка на НИНКН/ са 6 бр.
археологически обекти, една сграда и два войнишки паметника ; 2 бр. са
отписани/свалени/ от регистъра на НКЦ, а 6 са съборени.
 с категория “местно значение” са 48 бр НКЦ, с “ансамблово значение” – 3
бр. НКЦ и 6 бр. с категория “за сведение”, а с категория “национално
значение” са 9 бр. НКЦ.
Обектът ПК под N 56 – къща на Христина Михайлова, деклариран
архитектурно -строителен ПК /писмо N 6979/23.12.1975 г. на НИПК/

няма

индентификационни данни/ кадастрални и адресни данни/ и не може да бъде
локализиран.
Археологическите паметници на културата в обхвата на задачата са
културен ресурс, който следва да се включи в устойчивото устройствено
планиране като са заложени в ОУП дългосрочни и средносрочни дейности за
пълното

им

проучване,

документиране,

предвиждане

на

намеси

чрез

устройствено и инвестиционно проектиране и дейности по изпълнение на КРР,
експониране, социализиране и включване в културния туризъм.
Съгласно чл. 2. (1) на Закона за Културното наследство 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.“
Културното наследство на община Ямбол е съчетание от : наземни, подземни
археологически обекти и резерват;

исторически обекти и комплекси;

архитектурни обекти и комплекси; етнографски обекти и комплекси; образци на
парковото изкуство и ландшафтната архитектура; индустриално наследство;
произведения на изящни и приложни изкуства; занаяти; музика, песни и танци и
др.
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6.1.3 Недвижимо културно наследство
Недвижимо културно наследство, в Община Ямбол е представено от

66

недвижими културни ценности (Приложение № 1 - Списък с НКЦ, предоставен
от НИНКН и от Археологическата карта – РИМ Ямбол).
Недвижимите културни ценности в град Ямбол и землището му се
класифицират както следва::
 Според принадлежността им към определен исторически период са от
Античността, Средновековието и Възраждането
 Според културната и научната стойност и обществената значимост НКН
на Общината е представено по следния начин:
o с национално значение – 9 регистрирани;
o с местно значение – 48 регистрирани;
o ансамблово значение – 3 регистрирани;
o за сведение – 6 регистрирани.
 Според научната и културната област, към която се отнасят културните
ценности са:
o археологически – 6 регистрирани;
o исторически - 13 регистрирани;
o архитектурно-строителни – 46 регистрирани;
o парково и градинско изкуство - 1 регистрирани.
 Според пространствената структура и териториалния обхват:
o

единични – 63 регистрирани;

o ансамбъл - 3 регистрирани;

Най-значимите културни ценности за общината са:
1.Безистен – обявен (ДВ, 154/1940 г., прот МК Зап. № 297/14.11.1960).
архитектурен, категория „национално значение” ЕКТ № 87374.537.83,

–

общинска публична собственост.
Построен в периода 1509-1510г., при управлението на султан Баядзид І
Покровител. Архитектурния вид

на сградата няма аналог на Балканите.

Четирите полусферични кубета, обшити с оловни листи са разположени на

86

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

една ос. Това позволява дългия покрив да бъде свободно стоящ, без
обичайните за този вид сгради редица от вътрешни колони. За мястото на
сградата в архитектурния облик на града и за ролята му в стопанския и
социален

живот

на

Ямбол,

обширно

говори

османския

хронист

и

пътешественик Евлия Челеби. През вековете на своето съществуване сградата
се използва за търговия, склад, хали, сувенирна палата. През 1972-73г.

е

реставрирана във вид ,близък до първоначалния и адаптирана към условията
на съвременния град. В момента тече проект, целящ

конструктивни

подобрения и укрепвания на сградата; усвояване на подземният етаж,
обособяване на две нови експозиционни зали; премахване на всички магазинни
клетки в централна зала на приземния етаж, възстановяване на част от
стените на околовръстните помещения, оформяне на многофункционална зала
с културно информационни функции и на приемна зона с рецепция;

2.Римска баня - археологически, категория „национална значение” (ДВ.,
бр.94/1965 г.), ЕКТ №

87734.535.2 в градинката източно от х-л Тунджа –

общинска публична собственост.
Обекта „Римска баня” е бил регистриран при строежа на х-л Тунджа, който
поради разкритите тухлени зидове е бил преместен в западна посока. Обектът
в момента е под насип и не е бил проучван археологически.
3. Средновековна крепост „Софуларска махала“ /старинен град ЯмболДианополис“ - Ямболската средновековна крепост се намира в западната
част на съвременния град, известна като „Софуларска махала“. Тя е
разположена на естествено възвишение, на един от завоите на левия бряг на
река Тунджа. Площта ú е около 10 дка.
През 80-те години на XIX в. крепостта е посетена последователно от
братята Шкорпил и от Константин Иречек. По време на техните посещения по
87

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

повърхността на терена са личали останките от укрепителната система, както и
основите на една от кулите с диаметър около 3 м.
През 1963 г. при изкопни работи на ул. “Николай Петрини“ строителите
попадат на част от южната крепостна стена. През 1970 г., във връзка с
изграждане на жилищен блок, Дора Димитрова от НИПК и Желязко Попов от
ОИМ – Ямбол извършват спасителни археологически разкопки на част от
средновековната крепостна стена. Проучен е югозападния вход и една
квадратна кула, разположена непосредствено до него. Крепостната стена е
изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Дебелината ú е 1,60 м и е
запазена до 1,10 м височина.
От 1978 до 1985 г. ст. н. с. Дора Димитрова и Иван Крайчев провеждат
редовни археологически разкопки в двора на Професионалната техническа
гимназия “Иван Райнов” и на участъци между улиците “Николай Петрини“ и
“Михаил Лъкатник“. Разкрити са част от каменната стена на цитаделата с една
квадратна кула, западната порта и част от северната крепостна стена с една
кръгла кула. По време на археологическите разкопки е установено, че
крепостта е изградена в края на X в., когато днешната ямболска област е
включена в пределите на Византийската империя. Разкрити са също останки от
сгради от първата половина на XI в., както и монети от този период.
„Средновековна крепост", Софуларска махала, гр. Ямбол - режим за
опазване на археологическата недвижима културна ценност
a)Граници на недвижимата културна ценност.
от север - по северница на кв.77 и по осовата линия на ул. „Константин
Иречек" с идентификатор 87374.535.5;
от изток - по осовите точки на ул. "Иван Александър" с идентификатор
87374.535.28 (от о.т. 364 през о.т.т.367 и 368 до о.т. 369), по осовите точки на
ул. "Михаил Лъкатник" с идентификатор 87374.535. 98(от о.т.369 през о.т.т.413
и 412 до о.т. 410);
от юг - по осовите точки на ул. "Николай Петрини" с идентификатор
87374.535.65;
-

от запад - по осовите точки на ул. "Българка" с идентификатор

87374.535.64 от осова т. 443 на север до р. Тунджа.
Площта на недвижимата културна ценност е 51,168 дка.
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б) Териториален обхват на охранителната зона по Регулационен
план на гр. Ямбол:
- В териториалния обхват на охранителната зона попадат квартали по
регулационен план на гр. Ямбол като следва – кв. 78а, 78б, 60, 62, 63, 64, 65,
67, 68, 69, 70, улиците между тях и части от улиците по периметъра на
цитираните квартали - ул.”Константин Иречек”, ул. „Цар Освободител”, ул.
„Бузлуджа”, ул. „Георги Дражев”, ул. „Николай Петрини” и ул. „Дружба” и ул.
„Българка” и отново ул. „Николай Петрини”, ограничени по осовите им точки.
Идентификаторите на имотите в обхвата на охранителната зона е отразен в
списък, неразделна част от настоящия протокол.
в) Граници на охранителната зона
- от север – ул. „Константин Иречек” с идентификатор 87374.535.5,
- от изток – ул. „Цар Освободител” с идентификатор 87374.535.1, ул.
„Георги Дражев” идентификатори 87374.537.65 и 538.3 по осовите им точки;
- от юг - ул. „Николай Петрини” с идентификатор 87374.535.65 и ул.
„Дружба” с идентификатор 87374.535.208, по осовите им точки;
- от запад – ул. „Българка” с идентификатор 87374.535.159 и отново ул.
„Николай Петрини” по осовите им точки и по южната и източната граница на
НКЦ до ул. „Константин Иречек” .
Площта на охранителната зона – зона под наблюдение/съгласуване по
ЗКН/ - на недвижимата културна ценност е 85,272 дка.
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4.Скривалище на щаба на VI ВОЗ – ул. „Илинден“/ Партизанска 6/
87574,529.168
Скривалището се намира в дома на Тодор Ангелов.През 1341-1944 г. в дома
са се укривали членовете на щаба на VI въстаническа оперативна зона и е
печатан

нелегалният

вестник

„Народен

другар".

Сградата

има

ниска

типологична стойност като архитектура, тя може да има значение само като
исторически обект.

5. Къщата на Лазар Стоянов - къщата е съборена и свалена от списъка.
6. Къщата на наследници на Милко Бояджиев ул.“Славейков“ 29 – сваленаДВ 91/92 г.
7. Къщата в която е живял Димитър Димов – ул.Преслав 147 –
87374.529.62
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Сградата е разположена на уличната линия в североизточната част на малък
парцел. От към улицата е запазена висока тухлена ограда. Дворното
пространство е с нарушена структурна и функционална автентичност. На
картона в РИМ е отбелязано обекта да отпадне от списъка.
8. Историческо място, първи сборен пункт на четата на Г.Дражев -№
87374.556.55 на ъгъла при срещата на ул. Пейо К. Яворов и Д-р Петър Берон.
На това място е поставена плоча с надпис „В този район на 2 май 1876 г. се
сформира чета начело с Г. Гражев и потегля за Балкана”
9. Историческо място, втори сборен пункт от движението на четата
на Г.Дражев - № 87374.517.76 - исторически, категория „местно значение”(ДВ,
69/1972 г.) – частна собственост. Намира се в района на Сточна гара. На това
място е поставена паметна плоча с надпис „На това място на 2 май 1876 г.
четата на Г. Дражев получава указания и продължава за Балкана”
10. Историческо място „Миндевата къща“ - № 87374.62.559 и граничи
южно с имот ЕКТ 87374.62.1. Трети пункт от движението на четата Г.дражев в
местността „Миндова кюша” В миналото на това място са се намирали
Каргонските лозя, сега мястото е обработваема земя.

11. Историческо място „Двата чучура“ – 87374.69.907 – под водното
тяло на яз. Кринчовица. Останки от него, главно керамични фрагменти от
съдове има по брега на язовира. Находки от римски монети сега се намират в
нумизматичната колекция на РИМ Ямбол. На север, близо до селището е
разкопана гробница. Ориентирана е по надлъжната си ос в посока север-юг.
Основите и са разположени върху скала. План на гробницата: две засводени
гробни камери с дромус. Размери: първо помещение 3-60мх3.50м, височина
3.50; второ помещение-2.80х1.50м;, дебелина на стените-1м. В гробницата се
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влиза през дромус, дълъг 6м, широк 1.40м, и шест каменни стъпала. Градеж:
камъни и тухли споени с хоросан. Вътрешността на гробницата е измазана с
бял хоросан. След разчистването се констатира, че гробницата е ограбена в
древността. Намерени са човешки и конски скелет, но без гробен инвентар.
Датирана е през римския императорски период. Паралел се намира в
гробницата в Кочатово.
12. Историческо място „Ормана“ – 87374.15.304, - Тук жителите на Ямбол са се
криели от жестокостите на бягащите турски войски.

13.Историческо място на посрещането на руските освободителни войски.
На ул. . „Търговска”) пред дома на Афуз ага е посрещната първата руска
военна част, влязла в града – ескадрон от 23 Донско-казашки полк. На това
място/пред двора на училище „Кирил и Методий“/ има паметник с текст „Тук на
17 януари 1878 г. е посрещнат 27 казашки полк на руските освободителни
войски, командван от полковник Н. Я. Бакланов”.

14. Къщата на Васил Карагьозов – 87374.537.16. Родната къща на поета
Васил Караьозов на ул. „Парчевич”. След атентата в църквата „Св. Неделя” е
арестуван и заедно с Гео Милев, Христо Ясенов и Сергей Румянцев е обявен
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за „безследно изчезнал”. Къщата в която е роден В. Карагьозов е реставрирана
и адаптирана, В нея е уредена музейна изложба и разкрита механа.

15.Антично/римско/ селище м.“Гърдев кладенец“ - ЕКТ № 87374.68.907,
попада под водите на яв. „Кринчовица”.
Намира се на около 3км. Западно от града. Разкрити са останки от зидове на
сгради. От тук са вадени архитектурни фрагменти от мрамор, глинени
лампички и др. Попада се и на останки от водопровод. На повърхността на
терена има фрагменти от съдове от римската епоха.
16. Праисторическо и антични /римско/ селище м. „Двата чучура“ – виж 11.
17.Антично/ римско/ средновековно и българско селище от турската
епоха, м.“Илязкьой“ - 87374.67.580 . Намира се на 5км. Западно от града. В
западния край на селището тече Илязковска чешма; в източния- чешма
Кринговица. Останките са разпръснати на площ от около 100дка. Находките са
от строителна керамика и фрагменти керамични съдове:римски с червен
фирнис, средновековни и османски със зелена, жълта и кафява глеч.
18. Антично/ тракийско и римско/ селище м. „Черната чешма“ - ЕКТ №
87374.29,182 и ЕКТ № 87374.29.183

(това са ЕТК на могилите, които са

обособени

нодгробните

като

отделни

„национално значение”.

имоти)

вогили

са,

категорпия

Намира се на около 2км източно от града. По терена

има останки от строителна и битова керамика, устия, дръжки, дъна, от
тракийската и римската епоха. Има данни, че водата в близката чешма тече по
стар водопровод. На 200м. от селището има две надгробни могили, които са
част от паметника.
19. Тракийско /халщадско/ селище м..Балъбунар
20. Къща на Слав Демирев – съборена
21. Къщата на Димитър Керемедчиев – съборена

93

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

22.Къщата на Недка, Вяра, Радка и Георги Данкови и Иван и Мария Пееви. –
съборена
23.Мааза на Домусчиеви – съборена
24. Градска минерална баня - № 87374.536.42 . Строена през 1936 г.
Монументална

пластична

композиция,

изградена

под

влияние

на

функционализма. Изградения обем и пространствено-фасадна композиция са
характерни за археитектурата на 30-те години. Акцен е павилиона покрит с
купол достъпна отвън част за ползване на минерална вода в плана е включена
и старата турска баня.

25.Общежитие Янко Кирчев – 87374.538.81 . Сградата няма висока
индивидуална културно-историческа стойност, характерен представител на
периода, поддържа сполучливо структурата на кварталното застрояване. В
момента има обслужващи функции.
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26. Синагогата - № 87374.538.100 . Сградата е строена ок. 1900 г. Синагогата
е част от Еврейския квартал на град Ямбол. Към момента е адаптирана за
изложбена зала и към нея са долепени съвременни сгради и е част от ХГ
„Жорж Папазов”.

27.Къщата Желяза Желяза Тодорова, Донка, Никола и Марин Едреви 87374.538.110, ул.“Марин Дринов“ 2

28. Къщата на Васил Рашев – 87374.538.17
Къщата е построена през 1905 г. и е била притежание на една от най-богатите
ямболски фамилии.
В пространствено отношение обектът е изявен и притежава типологична
стойност. Раздвижен обем, оригинална входна ниша, подчертан ъглов мотивкула. Пластична, богато декорирана фасада в еклектичен дух - има известно
бароково влияние. Украса от пиластри, подпрозоречни балюстри, декоративни
пана, капитали, корнизи. Засводени прозорци в третия етаж на кулата.
Фасадите не са третирани равностойно. Украсата е в съответствие с
пространственото решение.
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29.Къщата на Ганьо Желев, Пенка Кунева и Руси Демирев - 87374.555.120,
ул. Св. Георги № 5.
Къща на Ганьо Желев, Пенка Кунева и Русе Демирев - представители на
заможен ямболски род. Къщите са строени в периода 20-те - 30-те години на
ХІХ век и са характерни за периода, но без типична планова схема.

30. Къщата на Георги Гюлев, Любов Кръстева и Панайот Гърдев 87374.555.89, 87374.90.1 и 87374.118.1, , ул. Д-р Петър Брънеков № 4, 6, 8, 10
Къщата на Георги Гюлев, Любов Кръстева и Панайот Гърдев - представители
на заможен ямболски род. Къщите са строни в периода 20-те - 30-те години на
ХІХ век и са характерни за периода, но без типична планова схема.
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31. Къща на Димитър Кокинов и Стоян Жеков - ул. Д-р Петър Брънеков №
14, 16 87374.555.114, 87374.115
Къщата на Димитър Кокинов и Стоян Жеков –представители на заможен
ямболски род. Къщите са строни в периода 20-те - 30-те години на ХІХ век и са
характерни за периода, но без типична планова схема.

32. Къща на Васил Грънчаров - ул. Цар Петър № 9, 11 87374.555.114,
87374.115. Къщата на Васил Грънчаров. Плановата схема е характерна за
периода на 20-те години на ХХ век.

33. Църквата „Св.Георги“ и къщата към нея - 87374.555.186
Българска църква във Втори отдел на града – Каргон, строена през ХVІ век.
Към основната сграда е построен метох. Масивната постройка е изградена
около 1834г. В архитектурно отношение представлява масивна трикорабна
едноабсидна псевдобазилика, с дължина около 33м, височина 10м. и ширина
17м.. Сводестият таван е придържан от 14 колони. С изградено женско
отделение. Иконостасът е бил орехов, дело на майстори от Самоков, а иконите
са дело на ямболският зограф Александър п. Зограф. По време на
Освободителната Руско – Турска война 1877-78г., църквата е опожарена от
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отстъпващите

турски

войски.

През

1882г.сградата

е

възстановена

в

архитектурен вид близък до първоначалния. Новият иконостас е уникален
образец на резбарското изкуство, дело на представители на Дебърската
резбарска школа. През 1979г. е обявена за паметник на културата с категория
„местно значение”.

34. Къщата на Васил Желев – свалена
35. Къщата на Н.Андреев, Елена Дражева и Т.Пастърмаджиев - ул. „Атанас
Кратунов” № 21, (Етногрофски комплекс в момента е обединен в един имот на
№ 15), 87347.555.154,
Оригинала на къщата е строен ок. 1860 г. и е принадлежал на сем.
Пастърмаджиеви в определен исторически период сградата е използвана за
турски конак. Представлява богато жилище от периода на Възраждането със
характерната планова схема, пространствено решение и художествено
обработени детайли.

36. Винпром – клон Ямбол, изба 2 бивша Лозаро-винарска кооперация
„МИСКЕТ”, 87374.532.30 и 87374.532.31
Лозаро – винарска кооперация „Мискет” е създадена 1924 г. от лозарите
от Ямболската и Карнобатската околия.. На 16 май 1926 г. е положен основния
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камък на винарската изба „Мискет”, която е построена по проект на арх.Попов.
За изграждането и е взет заем с ипотека от Ямболската популярна банка
срещу имоти от 3.5 млн.лв. Винарска изба “Мискет” е с годишен капацитет на
преработване на грозде 1000 тона, което я прави една от най-модерните
европейски изби. Нейното производство на вино получава отличия в Солун,
Виена, Брюксел и Бари.

37. Основно училище „Атанас Кожухаров“ - 87374.555.36, ул. Александър
Зограф № 2
Сградата е построена в периода 1924-1928 г. с участието на хора при църквата
Св. Николай, хора на прогимназията и музикалната команда на 37-ма Пиринска
дружина. В първите години след строежа има 22 паралелки и 760 ученика.
Плановата схема е характерна за училищните сгради – едностранно
разположение на стаите – източно на коридора – типична за периода, запазена
автентично с типологична стойност. Симетрична главна фасада с акцентиране
на средното поле и страничните крила чрез ризалити и извити фронтони.,
пиластри, хоризонтално членение с корнизи. Строги изчистени линии, сдържан
детайл.

38. Два тютюневи склада – 87374.555.239
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Сградата на склад I 1 е разположена на уличната линия.Дворното пространство е с нарушена регулационна автентичност,не са запазени помощни
сграда или съоръжения. Другият склад е съборен.

39.Къщата на Жорж Папазов – съборена
40. Адвокатски кантори – съборени
41. Българска народна банка - ул. „Ал. Стамболийски” № 5 , 87347.537.8.2
Сградата е характерен представител на архитектурата от края на 20-ти век.
Пространственото решение има стойност, градоустройственото и положение
подкрепя архитектурния ансамбъл. Построена е през 1923 г. за банкова сграда.

42. Българска народна банка – клон (Бившата Земеделска банка), ул. „Ал.
Стамболийски” № 3 87347.537.63.3 –.
Сградата е характерен представител на архитектурата от края на 20-ти век.
Построена е през 1925 г. за Ямболския клон на Земеделската банка, една от
най-стабилните финансови институции в гр. Ямбол преди 9.ІХ. 1944 г.

100

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

43. Бивш католически колеж -, ул. Ал. Стамболийски № 7 , 87374.537.10
Сградата е стороена в периода 1905 – 1933 г. на три етапа. Първоначално
партера е централното крило.По-късно са построени и страничните крила
(1933г.) в които са били разположени православна и котолическа църква.
Пространственото рашание съотвества на плановата схема. Симетрична
улична фасада, с опчертан централен мотив, като средното крило доминира
във височина и е подчертано с триъгълен фронтон и с камбанария. Прозорците
по

главаната

фасада

са

засводени.

Запазена

автентичност,

висока

типологична и художествена стойност.

44. Районна прокуратура/ районен съд, административен съд/, ул. Ал.
Стамболийски № 2, 87374.537.71.
Сградата е строена 1928 г. и е била кметство на гр. Ямбол до 1944 г.
Пространственото решение се характеризира с компактен обем. Фасадата е
ориентирана към улицата и е симетрична, с подчертаване на средната ос чрез
балкон и фронтон над главния корниз. Стилизиран плитък шукатурен релеф.
Спокойно и уравновесена фасада.
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45. Къщата на Брънеков - ул. ”Анка Александрова” № 1, 87374.536.25
Къщата на един от най-известните Ямболски родове – Брънекови, Известни
интелектуалци и филантропи. Архитектурата на къщата има тиролско влияние,
плановата схема не е типична, акцента е поставен върху ъглова кула която
доминира. Сградата е строена в през 20-те години на ХХ век.

46. Къщата на Веселина Т. Колева и Иван Търпанов – ул. „Жорж Папазов“ 22
87374.531.410
Къщата е принадлежала на Веселина Колева и Иван Търпанов - представители
на заможен ямболски род. Къщите са строни в периода 20-те - 30-те години на
ХІХ век и са характерни за периода, но без типична планова схема.
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47. Къщата на Щилян Вълев - ул.”Ж. Папазов” № 20, 87374.531.411.1
Къщата е принадлежала на Щилян Георгиев Вълев - представители на
заможен ямболски род. Къщите са строни в периода 20-те - 30-те години на
ХІХ век и са характерни за периода, но без типична планова схема.

48 – 51 . Ансамбъл ул.“Отец Паисий Хилендарски
1. Жилищна сграда, ул.”П. Хилендарски” № 4, 87374.536.35.1
Къщата е типична за късно възрожденската схема на градското скромно
жилище от края на ХІХ век. Фасадите на сградата са третирани с типичните за
периода елементи в неокласически стил.
.2. Жилищна сграда, ул.”П. Хилендарски” № 5 , 87374.536.30.2
Къщата е типична за късно възрожденската схема на градскот скромно жилище
от края на ХІХ век. Фасадите на сградата са третирани с типичните за периода
елементи в неокласически стил.
4.3. Жилищна сграда, ул.”П. Хилендарски” № 7, 87374.536.28.3
Къщата е типична за късно възрожденската схема на градското жилище от края
на ХІХ

век. Фасадите на сградата са третирани с типичните за периода

елементи в неокласически стил.
4.4. Жилищна сграда, ул.”П. Хилендарски” № 7 87374.536.28.3
Схемата е сградата е характерна за провинциалните жилища в извън
централната част за периода от началото на ХХ век.
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52. Братска могила на загиналите съветски воини – в градския парк

54. Църквата „Света Троица“ - ул. Георги Шейтанов№ 11, 87374.556.182,
Построена в началото на ХVІІв. във втори отдел на града – Каргон, тя се
явява първи център на културно – религиозния живот на българското
население от града. По спомени на съвременници в архитектурно отношение
първоначално представлява раннохристиянска катакомба.. „Построена на 5060см в земята в нея се влизало по 3-4 стъпала, била широка 7м. и дълга около
16м., без прозорци и украса.” След 1871г тревненски майстори. строят голям
храм с кубе, който през 1877г. е опожарен. През 1884г. сградата на църквата е
възстановена.
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55. Къщата на Петър Механджиев – свалена
57. Джамията - Ески джамия, 87374.537.82.
Построена през второто десетилетие на ХV в. Централната част на
сградата с купола с нетипично за Балканите минаре с квадратно сечение е
строена в началото на ХVв. Малко по – късно е разширена до оформяне на
правоъгълник с размери 29/21м., който е разделен на десет засводени
пространства с различно оформление и функции. При строителството на
джамията са използвани камъни от полуразрушената тогава Средновековна
Ямболска крепост. След Освобождението известно време сградата се
използва от българското население като църква. Реставрирана. В момента е
действащ молитвен дом. Паметник на културата от национално значение.

Извън завереният списък , получен с писмо изх.N 2052/28.07.2009 г на
НИНКН/НИОНКЦ/, към системата попадат и :
 Могили
1. Селищна могила от епохата на неолита и енеолита- „Рашева могила”
археологически, категория „национално значиние” (РМС 1711/22.10.1962
г.) Попада в имотите оградени от улиците „Преслав” , Марица, Витоша
и коритото на р. Тунджа, – имотите са частна собственост.
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Намира се в северната част на града, в гъсто населен квартал, на левия бряг
на р. Тунджа. Могилата е с диаметър 300м и височина 10м. Французи правят
разкопки през 1900-1901г. Освен културните пластове се разчистват и 6 гроба,
датирани през неолита. Част от многобройните находки-предмети от камъни,
кости и глина, днес са в Лувъра, други в Археологическия музей-София.
2. Селищна могила от енеолита и бронзовата епоха- „Марчева могила”,
археологически, категория „национално значиние” (РМС 1711/ 22.10.1962
г.) ЕКТ № 87374.514.3, попада в източната част на имота, непосредствено
до жп. Линията - частна собственост – юридическо лице
Намира се в западната част на града. Могилата е разрушена при строеж на
млекоцентрала. Приблизителните и размери са:диаметър120-140м, височина
7м.
3.Надгробна

могила

„Чатал

могила”

,археологически,

категория

„национално значение” (РМС 1711/22.10.1962 г.), ЕКТ № 87374.42.383 в
южната част на имота – публична общинска собстнетост.
В периода 1889-1900 г. в периферията на могилата е разкрита римска
колесница. Към момента могилата е с височина 11 м. и диаметър 98 м.
Находките се намират в Археологическия музей в гр. София.
4.Надгробна могила ,археологически, категория „национално значение”
(РМС 1711/22.10.1962 г.), ЕКТ № 87374.19.111 в западната част на имота върху
кулминацията на западното възвишение – общинска собстнетост. Надгробна
могила с височина 4 м. и диаметър 42 м. Не е проучвана.
5. Надгробна могила ,археологически, категория „национално значение”
(РМС 1711/22.10.1962 г.), ЕКТ № 87374.19.111 в източната част на имота върху
кулминацията на източното възвишение – общинска собстветост.
Надгробна могила с височина 4,7 м. и диаметър 44 м. Не е проучвана.
6.Селищна

могила

„Чарла

търла”

археологически,

категория

„национално значиние” (РМС, 1711/22.10.1962 г.) ЕКТ № 87374.12.27, попада
в южната част на имота - частна собственост.
Селищната

могила

се

намира

на

1,2

км

северно

от

град

Ямбол.

Археологическият обект е разположен на 150 м северно от обиколния път
Ямбол – Кабиле, западно от водния канал.Селищната могила има диаметър на
основата 60,00 х 80,00 м и височина 1,50 м. По време на посещение на
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археологическия обект са открити кремъчни пластни и каменни оръдия на
труда. По повърхността ú се забелязва фрагменти от керамични съдове от
късния халколит, бронзовата и античната епоха. Селищната могила е
регистрирана в Археологическата карта на България под № 10001685.
 Сгради
1.Сграда

на

Държавен

архив

– Ямбол (бивше Пътно управление),

архитектурно-строителен „местно заначение”, декларирана с писмо на НИПК №
3053/22.08.1983 г. ЕКТ № 87374.531.409.1 – държавна

 Войнишки паметници
1.Паметник на Г. Дражев и борците за национална свобода – исторически,
категория „местно значение” ЕКТ № 87374.536.43 – общинска собственост ,
заключен в триъгълника между улиците Цар Асен и Индже войвода. паметната
плоча, на която е написано: „ Георги Дражев, Захари Величков, Атанас
Кратунов, Жеко Андреев, Атанас Кожухаров, Ради Колесов. Вечна слава на
борците дали живата си за националното ни освобождение 1876 година”.
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2.Паметник на Г. Дражев и загиналите във войните ямболци. Скулпторна
група от четирима войни – централна фигура с четническа униформа и сабя в
ръка олицетворява Г. Дражев. Дело на скулпторите Илия Петров и Иван
Мандов.

3. Паметник на руските войни, загинали в Руско-турската освободителна
война - исторически, категория „местно значение” ЕКТ № 87374.551.5 –
общинска собственост
Паметник на руските войни, загинали в Руско-турската освободителна война в
кв. „Каргон”. Представлява пирамида от бял цимент с железен кръст на върха,
висока 1,50 м. Паметна плоча с надпис „Вечна слава на руските войни дали
живота си за нашето освобождание”.

4. Лобното място на Георги Дражев и Жеко Андрев – исторически, категория
„местно значение“ ЕКТ № 87374.555.86
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Материално движимо културно наследство са произведения на изящни и
приложни изкуства, документално и аудио-визуално наследство, книжовни и
литературни ценности и др.
Такива материали се съхраняват в :


Регионален исторически музей - Ямболският исторически музей дължи

създаването си на безкористната, събирателска и проучвателска дейност на
местни интелектуалци положили основите на историческите проучвания за
региона. Официално музеят е открит на 2.VІ.1953 г. Музейната сбирка включва
отдели – Археология, в рамките на който има сбирки: праистория, античност,
средновековие и нумизматика; България XV – XIX в.със подотдели Етнография
и Възраждане и Нова и Най-нова история.
Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около
90,000 експоната от родната история, някои от които с неоценима научна
стойност.


Художествена галерия „ Жорж Папазов” – Ямбол води началото си от

1952 г. като художествен отдел към Исторически музей. Сградата на бившата
Синагога е обявена за паметник на културата от 18.11.1967 г. и адаптирана за
художествена галерия през 1979 г. Адаптация е извършена и със сграда –
бивша ТПК, свързани помежду си с топла връзка. Общата площ е 2500 кв. м.,
1700 от които експозиционна.
Галерията притежава фонд над 3500 движими културни ценности. Постоянната
експозиция представя изящни и декоративни изкуства като пределната граница
между тях отдавна не съществува. В нея са застъпени големите български
художници – Владимир Димитров - Майстора, Васил Бараков, Златю Бояджиев,
Стоян Венев, Вера Недкова, Димитър Казаков, Атанас Яранов, Светлин Русев
и др.


Регионална библиотека „Г. Раковски” - Ямбол води началото си от 1862

г., когато е основано ямболското читалище „Съгласие”. Библиотеката заема
трайно място в културния живот на град Ямбол почти век и половина.
През 1953 г. библиотеката е обявена за околийска методична библиотека, а
през месец април 1959 г. се превръща в самостоятелен културен институт.
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През 1964 г. в библиотеката е въведена нова форма на обслужване - свободен
достъп на читателите до основните фондове, генерално обработен фонд и
систематично азбучно подреждане.
През 1978 г. библиотеката напуска сградата на читалище „Съгласие” и се
премества в самостоятелна триетажна сграда с подземни книгохранилища.
Обособяват се самостоятелни нови отдели - отдел „Изкуство”, „Музикален
отдел”, увеличава се щатния състав на библиотеката.
На своята 25-годишнина през 1984 г. Окръжна библиотека - Ямбол получава
името „Георги Раковски”.
От 1 юли 2006 г. библиотеката е преобразувана в Регионална библиотека „Г.
Раковски”
Регионална

библиотека

„Г.

Раковски”

е

централна

общодостъпна

и

универсална научна библиотека с национална отговорност на територията на
Ямболския регион. Тя е основно книгохранилище на региона с фонд от 270 000
библиотечни материали, архив на краеведската литература и местен печат.
Към материалното движимо културно наследство на Ямбол са й Маскараден
фестивал „Кукерландия”; Национален куклено-театрален фестивал „Михаил
Лъкатник”; Кулинарен празник „Есенна ямболска трапеза.
Уникално партньорство е постигнато между четири общини в област Ямбол,
участници в проекта „Тонзос – магията на Тунджа – маркетинг на туристическа
дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово” с културни маршрути.

Община Ямбол е включила туристически обекти като Безистен, Ески джамия
„Ебу

Бекир”,

Художествена

галерия

„Жорж

Папазов”,

Астрономическа
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обсерватория и планетариум, Регионален исторически музей, храм „Св.
Николай Чудотворец”, НАР „Кабиле”, Възрожденски етнографски комплекс,
храм „Св. Георги” и Музей на бойната слава.
Туристите ще имат възможност да се запознаят с богатството на местния
фолклор в етнографския комплекс „Старата Акбунарска къща” – с. Генерал
Инзово, възрожденския комплекс и историческия музей в Ямбол, експозицията
в с. Зимница и музея в Стралджа, етнографските сбирки в Болярово и
Крайново. Любителите на изкуството могат да посетят

Художествената

галерия „Жорж Папазов” в Ямбол и галерия „Иван Колев” – с. Кабиле. На
почитателите на водния спорт и риболова туристическите маршрути предлагат
каякинг по поречието на река Тунджа и отмора край язовирите „Скалица” и
„Малко Шарково”.
Състоянието на голяма част от недвижимото културно наследство, която е
общинска собственост, е добро – полагат се регулярно ремонтни мерки за
поддръжката им, но не се извършват специализирани дейности за реставрация
и консервация. В миналото държавата отпускаше средства всяка година, като
имаше изградени специализирани бригади по места за извършване на
консервационно-реставрационни работи (КРР), но в днешните условия всичко е
оставено на грижите на собствениците. Поради необходимия значителен
ресурс за поддръжка и липсата на стимули, собствениците неглижират
опазването на обектите на културното наследство, а поради занижения
контрол намесите в повечето случаи са непрофесионални, методологически
грешни и незаконосъобразни.
Въз основа на анализ и оценка от Опорния план могат да се направят следните
изводи:
- актуалното състояние на структурите на културното наследство на
територията в обхвата на задачата /града и землището му/ - Установява се
наличие на сравнително запазена исторически урбанизирана територия в
централната част на града, както и по течението на реката, която има
потенциал за познавателен туризъм и опазване на специфичния характер и
индивидуален устройствен вид на града;
- устройствените характеристики на града изграждат една сравнително
хармонична среда на обектите на КН - обемно-пространствените параметри на
новото застрояване не излизат драстично от мащаба на зоните с НКЦ – част от
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новата застройка е в съответствие с мащаба и спецификата на НКЦ около
Безистена

и

Джамията;

относително

е

запазена

автентичната

градоустройствена среда в ансамбъл по ул.“Отец Паисий Хилендарски” –
ГНКЦ, намираща се около Минералната баня; ансамбъла около храм “Св.
Георги” – важен градоустройствен репер, в южния край на града в кв. Каргуна;
- местните специфики на НКЦ - предимно обекти от следосвобожденския
период и тяхната концентрация в разглежданата територия дават ресурс за
ансамблово обновяване с фасадни консервационно-реставрационни работи;
обвързването в културни маршрути с бившия католически колеж, църква “Св.
Троица” и църква “Св. Георги” в кв. “Каргона”, Етнографския комплекс,
художествената галерия “Жорж Папазов”, Историческия музей;
- контекстуалната взаимообвързаност на структурите на КН с историческото
развитие на функционалните структури и взаимодействието им с природната
среда - компонентите на исторически формирания ландшафт формират
“културен ландшафт” на груповите НКЦ с поречието на река Тунджа например;
културен ландшафт формира природната рамка на градския парк;
- локализация на места и зони на въздействия от природни и антропогенни
фактори, които са риск за увреждане на НКЦ – Няма неблагоприятни
въздействия от промишленост, тъй като промишлената зона е ситуирана
северно от града, далеч от зоните с КН;
Изведената

проблемна

част

в

Опорния

план,

намира

решение

в

инфраструктурни

и

Предварителния проект на ОУП на град Ямбол с:
-

устройствени,

лесоустройствени

мероприятия,

комуникационно транспортни мрежи и съоръжения по одобрени
- проучени и локализирани са всички войнишки паметници, мемориални знаци,
исторически места и зони, свързани с местните традиции и обредни практики, с
местните производства, стари топоними – носители на историческа памет,
археологически проучвания, както и движимото и нематериалното местно
културно наследство – има наличие на археологически останки от крепостни
стени, непълно проучена е територията на “Софуларска махала”, с потенциал
за експониране; съборени и видоизменени са жилищни сгради в кв. “Каргона” –
единични

паметници

на

културата,

за

които

има

запазена

архивна

документация за възстановяване;
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- качеството на културния и исторически ландшафт не е на необходимото ниво
– не е в достатъчна степен озеленено и благоустроено рекреативното
пространство

около

реката;

визуално

атрактивните

възможности

за

взаимовръзки на природната даденост на парка със Софуларска махала и
ансамбъл по ул. “Отец Паисий Хилендарски” не са развити;
Туристическа инфраструктура
Част от туристическата инфраструктура са и единичните и групови паметници
на културата, като потенциал за развитие на културния туризъм. Допълнителни
обекти, обхваната и културни маршрути са НКЦ в общините Тунджа, Сливен,
Котел, Болярово и Стралджа.
Зелена система
Като елемент на тази система, извън строителните граници на града и
селищното образувания „Крънчовица“ е местноста

Ормана, където и има

находище на мразовец – 8 дка./територия за природо защита/.
Култура - За града не са необходими нови обекти от тази подсистема.
Нуждата е от бюджетна осигуреност на част от дейностите на културните
институти, за да може да се съхрани и доразвие постигнатото.
Особено внимание в проекта се обръща на териториите с паметници на
културата. Задължително при изготвянето на ОУП в частта Правила и
нормативи, са залегнали изискванията от Писмо 1841/01.07.2009 г на
НИОНКЦ/НИНКН и писмо с изх.№ 0800-515/24.09.201Зг. на НИНКН по
отношение опазването на паметниците на културата. Разработването на
ОУП е съобразено с изведените устройствени разработки за територии с
НКЦ от архива на НИНКН :
-

Опорни планове;

-

Опорно-аналитични планове;

-

Директивни планове и концепции за опазване на недвижимото културно
наследство /НКН/; ОУП и ПУП - разработки на НИНКН за зони, селища и
части от тях със статут по реда на ЗКН; за исторически територии и зони,
за устройствени структури с НКЦ в селищна и извънселищна среда;
проучвания във връзка с опазването, експонирането и социализацията
на КН по реда на действащата нормативна уредба;
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-

научно-мотивирани доклади и разработки за идентифициране на НКЦ и
даване на статут за защитата им, вкл. и за околната им среда;
Необходимата информация от общинските служби и институти,

която е залегнала в изработването на ОУП е:
- актуални кадастрални карти за землището на града;
- действащият ОУП и други разработки /за града и крайградската територия; за
територията на землището й в обхвата на задачата;
-

предходни

устройствени

действащи

разработки

за

извънселищните

територии - за промяна на предназначението на земеделски земи и земи от
горския фонд /влезли в сила, в процес на разработване, заявени/; за
реализиране на мащабни инвестиционни проекти; за исторически зони; за
мемориални паркове /в т.ч. и гробищни/; за исторически и рекреационни зони и
паркове; за ландшафтно-устройствени проучвания и разработки; планове за
рекултивация на увредени терени; за провеждане на лесоустройствени и
земеделски дейности; планове и разработки за дейности, свързани с добива и
обработката на инертни материали и полезни изкопаеми в територии и зони с
КН; територии за регенерация с обекти и структури на КН - за които да се
направи оценка за актуалността им по отношение предвидените устройствени
мерки за превантивна защита и опазване на КН;
- информация за исторически места и зони;
- стари и актуални топоними - носители на закодирана памет и ценностни
характеристики

за

местата

и

териториите,

както

и

индикатори

за

археологическо проучване;
- етнографски данни в устройствения им аспект - локализацията на съборни
места, свързани с местните традиции и обредни практики, местните
производства; исторически места и паметни знаци; места, свързани с местните
предания и легенди; стари гробища и сакрални археологически обекти некрополи,могили,
гробници; култови места и обекти в и извън селищна среда и в акваторията на
територията на общината / реки, езера, водоеми, язовири и др./;
- стари и архивни фото-снимки, свързани с НКН и неговата устройствена и
прилежаща среда;
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- др. данни свързани със спецификата на историческото развитие на местните
функционални

системи

в

жизнената

среда,

фолклор,

краеведчески

изследвания;

6.1.4 Система опазване на културно-историческото наследство
Изисквания към разработване на устройствените аспекти на КН в ОУП :
1. Във фаза Окончателен проект :
Основната задача в тази фаза е окончателен анализ на състоянието и
проблемните аспекти във връзка със защитата и опазването на спецификата и
експозиционната

среда

на

КН,

от

правни,

устройствени,

екологични,

естетически съображения и отразени всички препоръки и изисквания при
разглеждане на Предварителния проект.
Анализирани са резултатите от увреждания върху обектите на НКН от
природни бедствия и антропогенна интервенция в резултат от планирането,
проектирането и изграждането на обекти и съоръжения с неоценено рисково и
неблагоприятно въздействие върху НКЦ и тяхната среда; също анализ и
оценка на степента на интегрираност на структурите на КН с функционалните
системи на устройствената среда и постигнатото качество на живота в нея;
Изготвена е оценка на ресурсовия капацитет на региона за развиване на
местна културна и туристическа индустрия на базата на КН на територията на
общината и на региона;
Въз основа на анализа и оценката са идентифицирани проблемните аспекти на
КН, а на тяхна база и въз основа на изведените предписания в режимите са
изведени решения във връзка с опазването, експонирането, социализацията и
управлението на двата основни фактора за устойчиво устройствено развитие на културното наследство и природната среда и интегрирания им аспект културен и исторически ландшафт, културните маршрути, които са основен
ресурс на общината за развитие на отдиха, местната култура и туристическата
индустрия;
В ОУП е изготвена схема на културното наследство, като са сигнирани с
изведените цветове от Приложението към Наредба №8 на МРРБ за обем и
съдържание на устройствените схеми и планове всички недвижими
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културни ценности и прилежащите им територии. Отложени са границите
на

груповите

културни

ценности

в

териториалния

им

обхват

с

определените територии на охранителните зони към всяка единична и
групова културна ценност. Където не е определена охранителна зона от
НИНКН, е предложена и нанесена такава съгласно чл. 79, ал.4 ЗКН. За
опазването на териториите с културно наследство в ОУП са определени
специфичните характеристики в устройствено отношение и съобразно
тях са изведени режими с определени специфични правила и нормативи
за опазване, които са описани като неразделна част от плана.
Във видовете устройствени зони е въведен индекса “кин” към съответния
устройствен режим, отразяващ приоритетността на въздействието на КН в
режимите за устройственото им развитие, включително и за териториите за
превантивна устройствена защита по чл.7, чл.8 /т.4/. чл.10, ал.2 и З от ЗУТ и §
5, т.4 и т.5 от ДР на ЗУТ:
- Териториите на културните маршрути, на културния и исторически ландшафт
също се отнасят към видовете обособени територии и терени за особена
териториалноустройствена защита със специални изисквания за застрояване и
устройствено развитие;
- Определени са територии и терени, за които не се допускат, или се допускат
ограничени

устройствени

промени

–

с

дефиниране

на

специфични

устройствени режими за тях – цпецифични правила и норми за устройство на
територии с КН във връзка с чл.13, ал.2, т.1 и ал.6 от ЗУТ и по реда на
уредбата за опазване в ЗКН;
- във връзка с конкретизация на параметрите относно КН, заложени в ОУП са
изведени задължителни изисквания за последващи нива на устройствено
планиране и инвестиционно проектиране - разработването на ПУП например за
груповите недвижими културни ценности и на базата на Опорния план към ОУП
да бъде осигурено разработване на Специализирана кадастрална карта за
структурите и компонентите на културното наследство в пряка и контекстуална
свързаност с проблематиката и превенциите на опазването му.
Нанесени

са

и

природните

територии,

които

формират

традиционната среда на паметниците на културата и образуват с тях
“културен ландшафт”, който следва също да се опазва и за това се
извеждат в ОУП мерки за съхранението му. В ОУП са отложени
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направленията на “културните коридори”, определени с документи от
национално устройствено ниво –НКПР, като са определени “културни
маршрути”,

обвързвайки

значими

културни

ценности

за

културен

туризъм.
Дефинирани са критерии за изменение на ОУП по отношение
последващо проектиране във връзка с опазването на обектите на НКН –
експониране и социализиране.
Дефинирани са най-значимите територии на недвижимото културно
наследство, със заложена необходимост за разработване на Планове за
опазване и управление (ПОУ) и залагане на необходимото финансиране,
като

например

Безистена,

Джамията

и

археологическия

резерват

“Софуларска махала”.
ОУП предлага да се определи на общинско ниво система за
опазване на културното наследство с планиране на бюджетни средства и
със създаване на общински съвет за културното наследство, както и
общински фирми за извършване на консервационно-реставрационни
работи и поддръжка на обектите на недвижимото културно наследство.
В ОУП са сигнирани съществуващите и ново предложените територии на
недвижимото културно-историческо наследство и техните охранителни зони, с
изведените специфични правила и норми;
в) схема на недвижимото културно наследство с всички територии с особена
териториалноустройствена защита и превантивна такава в М 1:5 000/10
000;25 000 за маршрути КИН/ в тази схема са отбелязани всички обекти в
обхвата на задачата: със статут на недвижими културни ценности от
Националния документален регистър към НИНКН; всички археологически
обекти от Археологическата карта на България; всички селищни и надгробни
могили, обявени за паметници на културата от “национално значение”; заедно
с всички исторически паметници и възпоменателни знаци, издигнати по повод
участието на България във войните.
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7.Обитаване и жилищен фонд
Система

«Обитаване»

е

основният

териториален

елемент

в

устройственото планиране на града, не само поради социалната й значимост,
но и поради емкостта й по отношение на градската територия. Тази система е

в провопропорционална зависимост от броя на населението, като
влияние

върху

нейното

развитие

оказват

редица

качествени

и

количествени показатели.
В случая са анализирани най-важните страни на жилищната система,
като за целта са ползвани данни към 31.12.2009 г.:
Количествени характеристики на жилищния фонд в гр. Ямбол
Възраст
Възрастовия профил на жилищните сгради на гр.Ямбол показва
следните резултати: 58,6% от сградите са сравнително “млади”- строени след
1961 година; буди безпокойство големия процент жилищни сгради , които са на
възраст над 65 години. Отчетен е момент на ниско възпроизводство на
жилищни сгради, което се дължи на отлив на население, ниски доходи и други
устройствени фактори.
Въпреки относително благоприятният възрастов профил и темпове на
ново строителство, лошото управление и поддържане на многофамилните
сгради

(особено

в

комплексите)

се

превръща

в

сериозен

проблем,

предизвикващ ускорена амортизация на този фонд.

до 1919 г.
1919 - 1945 г.
1946 - 1960 г.
1961 - 1970 г.
1971 - 1980 г.
1981 - 1990 г.
1991 - 2000 г.
след 2001 г.
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Конструкция
По

вида

на

конструкцията,

жилищният

фонд(сгради)-

9841

с

36248жилища се разпределя както следва: стоманобетонни – 6,53 % (19 112
жилища ), тухлени 77,0%(15499 жилища) и други 16,47%5( 1637 жилища).
Етажност
Този показател има някои социални и психологически компоненти.
Според показателите му, жилищните сгради се разпределят, както следва:
етажност на сградите
8000
6980
7000

брой сгради

6000
5000
4000
3000
1873

2000
1000

440

219

111

49

45

79

8

37

5

6

7

8

9

10

0
1

2

3

4

брой етажи

Стайност
Структурата на фонда по стайност е важна от гледна точка на
съответствие със структурата на обитаващите домакинства и пазарното
търсене.
ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ
НАСЕЛЕН
И МЕСТА

гр.Ямбол

ЖИЛИЩА
ОБЩО
36248

едно

дву

три-

стайни

стайни

стайни

5138

17130

10700

четири

пет

стайни стайни
2741

шест и
повече

350

189

жилища на
1000
човека от
население
-то
470

среден
брой лица
на едно
жилище
2.13

Броят на едностайните и двустайните жилища представляват 61,43% от
всички

жилища,

това

е

косвена

индикация

за

предпочитанията

и

възможностите на сегашните обитатели.
5

От 2001г., националната статистика индентифицира 3 основни типа жилища:
стоманобетонни - включват панелните сгради, ЕПК, ППП (пакетоповдитани плочи),
скелетно – рамкови, скелетно безгредови, специални и др.,
 тухлени - са сградите, чиито стени са тухлени и имат бетонни плочи между етажите, но
нямат стомобетонни колони,
 други – сгради построени от камък , кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.
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Благоустроеност
Статистиката отчита само 126 жилища без нито един от основните
благоустройствени елементи (електричество, вода, канал, отопление). Общата
картина по отношение на наличност е доста благоприятна - над 92 % от
жилищата имат електричество, вода и канал. Но вглеждането в други аспекти,
като надеждност на инженерните инсталации и финансова достъпност на
съответните услуги, може да "помрачи" картината за стандарта им.
Собственост и форма на владение
Към 31.12..2009г. жилищният фонд на гр. Ямбол е наброявал 36 248
жилища, от които 1008 (2,78%) са обществени – общински и държавни и 34 902
частни (96,29%), включително 338 (0,93%) на частни юридически лица.
ФОРМА НА
СОБСТВЕНОСТ
ДЪРЖАВНИ ИЛИ
ОБЩИНСКИ
ФОРМА НА
СОБСТВЕНОСТ
ЧАСТНИ - НА
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ФОРМА НА
СОБСТВЕНОСТ
ЧАСТНИ - НА
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Oбщинският

жилищен фонд в града наброява 341 апартамента и 60

жилища в къщи или части от тях. Общината подържа резервен жилищен фонд
и такъв за обещетение.
Жилищно потребление
Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в
Ямбол е сравнимо с това в най-развитите Западноевропейски страни. Към
2009г. общият брой на жилищата в гр. Ямбол (36248) е по-голям от този на
домакинствата (29569) и на 1000 лица се падат по 470 жилища.
По експертно мнение, за база на жилищното потребление, а от там и
пресмятане на дефицитите, би трябвало да се използва само фонда от
стандартни обитавани жилища, защото само той може да се счита за надежден
подслон и реално (стандартно) жилищно потребление на обществото към
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определен момент. Този подход дава възможност да се отчитат и качествените
аспекти на жилищния дефицит, които в настоящия момент са по-важни от
количествените.

ЖИЛИЩНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Статистическо
Реално
Жилища на 1000 обитатели
470
450
Обитатели на 1 жилище
2,1
2,3
Жилищна площ на 1
17,8
16,5
обитател
Полезна площ на 1
28,5
27,0
обитател
РЗП на 1 обитател
34,3
32,6

Жилищни потребности
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 Статистическо Реално Стандарт Дефицит
Жилища на 1000 обитатели
470
450
420
+ 30
Обитатели на 1 жилище
2,1
2,3
2,4
+0,1
Жилищна площ на 1
17,8
16,5
18
-1.5
обитател
Полезна площ на 1
28.5
27.0
30
- 3.0
обитател
РЗП на 1 обитател
34,3
32,6
40
- 7,4

Основавайки се на горните бележки, трябва да се каже, че в гр. Ямбол
към 2009 няма жилищни дефицит.
Що се отнася до дефицитите от площи, при 34.6 м2 средно реално
потребление на човек и 40 м2 приет стандарт, те са твърде малки.
Като фактори, пораждажи дефицити могат да се определят(включително
финансови):
- морално и физически остарели жилища – 1920;
- жилища, нуждаещи се от ремонт и обновяване - над 5133,
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- жилища без основни благоустройствени елементи – над 543,.
-крайно нуждаещите се са 500-800, като в първа група са над 200
домакинства /семейства/.
Най - общият извод от прегледа на системата е, че трябва да се осигурят
терени за около 1000-1500 жилища, като по този начин ще може да се разчита
и на терени за стратегически нужди / социални жилища, територии за жилища
на маргинални групи и др./. Допълнително може да се търсят и територии за
високо категорийно обитаване .
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8. Анализ на състоянието на икономическа база на град Ямбол 6
Обща характеристикаАнализите и оценките на икономическата база на
град Ямбол са подчинени на изискванията на разработването на общ
устройствен план на града.

Изследванията за състоянието и оценките на

потенциалите на социално-икономическия комплекс на града/общината, на
характеристиките на икономическите и социалните функции на общината се
обвързват с функционална система “Труд”. Прилагането на секторноотрасловия подход в аналитичните проучвания на икономиката на общината
дава възможност да се разкрият по-добре особеностите в развитието на
икономическите дейности в зависимост от спецификата на отделните сектори
на социално-икономическия комплекс на общината.
С оглед изясняване ролята и значението на отделните сектори в
икономиката на общината е необходимо първоначално да се даде комплексна
характеристика на развитието на икономиката на община/град Ямбол.
След кризата през 90-те години на миналия век, общината успя да
започне процес на преустройство и динамизиране на икономиката си, който
продължи до 2008 г.
Таблица 1: Основни показатели на стопанските единици /нефинансов
сектор/ за периода 2001-2008 година в хил. лв.
№
1
3

5

Показател
Произведена
продукция
Нетни приходи от
продажби
Материални
дълготрайни
активи

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2 007 г.

255 133

280 217

309 809

592 632

453 866

573 742

595 548

147 991

181 556

236 234

2 008 г.
756 782

1 104 410 1 262 643

320 305

463 101

Източник: По данни на Териториално статистическо бюро Ямбол
Произведената продукция от фирмите, извършвали дейност през 2008 г.
на територията на община Ямбол, е за 756 782 хил.лв., което е с 27.7% повече
от предходната година 2007 г. (592 632 хил.лв.).

При разработване на анализа е ползвана информация от Териториалното статистическо
бюро Ямбол и Ямболската промишлено-търговска палата.
6
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Реализираните нетни приходи от продажби (НПП) през 2008 г. в община
Ямбол са в размер на 1 262 643 хил.лв. и представляват 81.0% от тези в
област Ямбол, а отчетения ръст спрямо 2007 г. е 14.3%.
Дейностите,

които

формират

около

90%

от

общия

обем

на

реализираните нетни приходи от продажби в община Ямбол, са: „Търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Преработваща промишленост” и
„Строителство”.
Фиг.1: Динамика на основните икономически показатели в община Ямбол за
периода 2001-2008 г. в хил. лв.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2001 г.
Произведена продукция

2002 г.

2003 г.

Нетни приходи от продажби

2 007 г.

2 008 г.

Материални дълготрайни активи

Финансовата и икономическа криза оказа своето негативно влияние през
2009-2010 г., като прогнозите са за стабилизиране на икономиката през 2011 г.
и

стартиране на нов период на икономически растеж. За периода

Произведената продукция в общината намаля с 15%. Равнището на
безработица през юни 2011 г. в общината е 8.2%, при 4.6% - през 2008 г.
Развитието на всички отрасли бе повлияно негативно от икономическата криза,
като тай.силно бе засегнато строителството и промишлеността.
8.1 Фирмена структура на икономиката на община Ямбол
На територията на община Ямбол през 2008 г. активна стопанска
дейност са извършвали 3 268 фирми или 68.6% от всички нефинансови
предприятия в област Ямбол, които са както дружества с регистрация в
община Ямбол, така и фирми, регистрирани в други райони на България, но
извършващи дейност на територията на община Ямбол.

124

ИДА ОТ ДРЕВНОСТТА - ОТИВАМ В БЪДЕЩЕТО

Таблица 2: Основни показатели на стопанските единици (нефинансов сектор), развивали дейност на територията на
община Ямбол през 2008 година
Предприятия
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и съобщения
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

брой
%
3268 100.00%
89
2.72%
5
0.15%
405 12.39%

Произведена
продукция
хил.лв.
%
756782 100.00%
27953
3.69%
**
327268 43.24%

Нетни приходи от
продажби
хил.лв.
%
1262643 100.00%
24934
1.97%
**
364640 28.88%

**

ДМА
хил.лв.
%
463101 100.00%
31599
6.82%
5989
1.29%
182202 39.34%

3

0.09%

**

**

7
207

0.21%
6.33%

14213
189212

1.88%
25.00%

14462
181887

1.15%
14.41%

**
45928

9.92%

1479
189
209

45.26%
5.78%
6.40%

97513
41922
7449

12.89%
5.54%
0.98%

562060
44977
16295

44.51%
3.56%
1.29%

80774
23243
10730

17.44%
5.02%
2.32%

44
98

1.35%
3.00%

3873
4883

0.51%
0.65%

3944
3543

0.31%
0.28%

2504
49731

0.54%
10.74%

193
53
24
127
24
112

5.91%
1.62%
0.73%
3.89%
0.73%
3.43%

8409
6324
447
15848
741
2004

1.11%
0.84%
0.06%
2.09%
0.10%
0.26%

8478
6339
449
15396
706
2202

0.67%
0.50%
0.04%
1.22%
0.06%
0.17%

2799
3048
260
4762
137
662

0.60%
0.66%
0.06%
1.03%
0.03%
0.14%
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В община Ямбол, най-голям е броят на фирмите, които се занимават с
търговия – 1 479, като повечето от тях (75%) са търговци на стоки на дребно.
Следват дейностите „Преработваща промишленост” – 405 предприятия и
„Хотелиерство и ресторантьорство” – 209 фирми.
Стопанската дейност в община Ямбол се извършва предимно от
микрофирми с не повече от 9 заети, които са 2 907 и съставляват 89.0% от
всички предприятия. Следват малките фирми (от 10 до 49 души), които са 293,
или 9.0%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 64, а 4 са големите (с
над 250 заети). Това до голяма степен стеснява изискванията на
производствения сектор относно необходимите производствени площи.
100-те фирми с най-високи нетни приходи от продажби от община Ямбол имат
общ обем от 836 млн.лв. Това представлява ръст от 12.9%. Сумата на нетни
приходи от продажби от тези 100 фирми е 66% от обемите на всички фирми,
отчели дейността си в община Ямбол, които се остойностяват общо на
1 262 643 хил.лв. Нетните приходи от продажби в частния сектор са на обща
стойност от 1 237 589 хил. лв. или 98% от общо реализираните нетни приходи от
продажби.
С положителен финансов резултат 2008 г. са приключили 72.5% от
всички фирми от община Ямбол, 15.9% - с отрицателен и 11.7% с нулев
финансов резултат.
Водещите 10 фирми, по отношение на печалбата работят в сферата на
растениевъдството, производството на хранителни продукти, на машини и
оборудване, строителството на сгради и съоръжения, и търговията на едро.
С държавна или общинска собственост (обществен сектор) през 2008 г.
са 13 предприятия, развиващи дейност на територията на община Ямбол. Те
са произвели продукция за 25 547 хил. лв. или 3.4% от общия обем на
произведената продукция. 3 255 фирми от частния сектор са произвели
продукция за 731 235 хил. лв., което е с 352 454 хил. лв. (32.5%) по-малко от
предходната година.
Предприятията от нефинансовия сектор в община Ямбол са предимно
малки и средни предприятия, съставящи почти 100% от общия брой на
нефинансовите предприятия.
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Таблица 3 Структура на предприятията според броя на заетите лица
Групи предприятия според
броя на заетите лица

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Общо

2867

2506

3097

3162

3140

3172

3090

3268

Микро до 9 заети

2655

2286

2838

2868

2815

2821

2745

2907

159

164

202

239

270

288

278

293

47

48

60

47

51

59

63

64

6

8

7

8

4

4

4

4

Малки от 10 до 49 заети
Средни от 50 до 249 заети
Големи с над 250 заети

до 9 души
88.95%

Фиг.2. Структура на
предприятията (без
финансовите) в община Ямбол
през 2008 г., по групи според
броя на заетите в тях

от 10 до 49
души 8.97%
над 250 души
0.12%

от 50 до 249
души 1.96%

Микро предприятията (с до 9 души) са преоблада-ващият вид фирми в
община Ямбол (89%), а фирмите с 10 до 49 заети са 9.0%. Малките фирми са
концен-трирани в търговията и преработващата про-мишленост, а средните
предприятия – в прера-ботващата промишленост и строителството.
Основната движеща сила в икономиката на община Ямбол са малките
предприятия, генериращи най-високи нетни приходи от продажби – 752
млн.лв., и с най-висока стойност на дълготрайните материални активи – над
260 млн.лв.
Фиг. 3. Нетни приходи от продажби и дълготрайни материални активи на
предприятият (без финансовите) в община Ямбол през 2008 г., по групи
според броя на заетите в тях

на д 250 души

62568
92990
139048

от 50 до 249 души

417898
170905

от 10 до 49 души

до 9 души

437656
90580
314099
Нетни приходи от продажби - хил.лв.

ДМА - хил.лв.
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Таблица 4. Разпределение на фирмите (без финансовите) в община Ямбол
през 2008 г., по групи според броя на заетите в тях лица
Фирми
бр.

до 9
души

3268

2907

293

64

4

89

76

11

2

-

5

1

3

1

-

405

288

84

31

2

3

2

1

-

-

7

2

3

1

1

207

145

46

16

-

1479

1384

89

6

-

Транспорт, складиране и съобщения

189

175

14

-

-

Хотелиерство и ресторантьорство

209

189

19

1

-

44

39

5

-

-

98

94

4

-

-

193

190

3

-

-

53

45

5

3

-

Икономически дейности

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

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

от 10
до 49
души

от 50
до
249
душ
и

с над
250
души

24

24

-

-

127

120

4

2

1

24

23

1

-

-

112

110

1

1

-

8.2 Инвестиции
През 2008 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи (ДМА) в община Ямбол са на стойност 164 969 хил. лв. и
включват всички фактически извършени разходи за: закупуване на земя;
строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане;
доставка и монтаж на ДМА; придобиване на машини, съоръжения, оборудване
и транспортни средства, предназначени за строящи се обекти и други разходи
за придобиване на ДМА. Спрямо предходната година се наблюдава повишена
инвестиционна активност на стопанските субекти в община Ямбол, като ръста
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на инвестициите е 35.3%, но все още не е достигнато нивото от 2006 г., когато
разходите за придобиване на ДМА възлизат на 201 119 хил.лв., а отчетения
ръст е 188.7%, което е повече от 2.5 пъти спрямо 2005 година.
Структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи през 2008 г. показва най-голям дял - 47.0% на разходите за закупуване
на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства (77 612 хил. лв.).
Делът на разходите за придобиване на сгради, строителни съоръжения и
конструкции е 39.0% (64 276 хил. лв.). В сравнение с 2007 г. относителният дял
на извършените разходи за придобиване на сгради и строителни съоръжения,
както и на машини и оборудване намалява средно с 1 пункт.

110705;
55.0%

58581;
48.0%

2006
80427;
40.0%

Сгради, строителни съоръжения и конструкции
Машини, съоръжения, оборудв ане и транспортни средств а
Други разходи

23081;
14.0%

14242;
11.7%

9987;
5.0%

77612;
47.0%

2007
49098;
40.3%

Сгради, строителни съоръжения и конструкции
Машини, съоръжения, оборудв ане и транспортни средств а
Други разходи

2008
64276;
39.0%

Сгради, строителни съоръжения и конструкции
Машини, съоръжения, оборудв ане и транспортни средств а
Други разходи

Структура на разходите
По икономически сектори в последните три отчетни години се наблюдава
промяна в съотношенията на вложените инвестиционни разходи по основните
сектори на икономиката в община Ямбол. В сектор „Индустрия” през 2008 г.
инвестиционните разходи нарастват спрямо предходната с 33.5%, но делът им
намалява с близо 30 пункта за тригодишния период като от 80.0% през 2006 г.
достига 50.2% през 2008 г. За сметка на това инвестициите в сектор „Услуги”
ежегодно повишават размера си. Относителният им дял също нараства с близо
30 пункта като през 2008 г. инвестициите в сектора достигат 45.9% от всички
извършени разходи за придобиване на ДМА. В аграрния сектор делът делът на
инвестициите се променя в рамките от 3.0 до 6.0% за периода 2006 - 2008 г.
В технологичната структура на инвестициите, в разходите за
дълготрайни материални активи преобладават разходите за машини и
оборудване. Разходите за земя са около 3-4%, което показва, че в новите
инвестиционни инициативи не преобладава строителството върху “зелена
поляна”. Най-голям дял имат придобитите /закупени/ машини, съоръжения и
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оборудвания - 65 %, придобитите ДМА чрез строителство са 25,5 % и други
активи 6,7 %.
Фиг. 5. Структура на разходите за придобиване на ДМАв община Ямбол за
периода 2006 - 2008 година по икономически сектори
5427;
2.7%

6505;
3.9%

7007;
5.7%

34861;
17.3%

52913;
43.4%

2006

И ндуст рия

82753;
50.2%

Услуги

Аграрен сект ор

И ндуст рия

Строителство
12.6%

Държавно
управление
8.9%
Операции с
недвижими имоти
7.6%
Транспорт,
складиране и
пощи
6.3%

Преработваща
промишленост
35.4%

Селско, горско и
рибно стопанство
3.9%
Други дейности
6.9%

Аграрен сект ор

Услуги

Структура на разходите за придобиване на дълготрайни
активи през 2008 г. по икономически дейности - %

Търговия; ремонт
на автомобили и
мотоциклети
18.3%

2008

62001;
50.9%

160831;
80.0%

Аграрен сект ор

75711;
45.9%

2007

И ндуст рия

Услуги

Преработващата
промишленост е с най-голям дял
на разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи
–

35.4%

(58

326

хил.

лв.),

следват разходите в търговията
и ремонта - 18.3% (30 132 хил.
лв.) и в строителството – 12.6%
(20 847 хил. лв.).

През 2008 г. придобитите дълготрайни материални активи в община
Ямбол възлизат на 157 121 хил. лв. В обема на придобитите дълготрайни
материални активи се включва стойността на всички придобити ДМА,
независимо от начина на придобиването им (строителство или закупуване). С
най-голям дял са закупените машини, оборудване и транспортни средства –
48.0% (75 407 хил. лв). Построените сгради, строителни съоръжения и
конструкции са в размер на 62 857 хил. лв., или 40.0%.
Съотношението между придобитите дълготрайни материални активи и
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в община Ямбол
през 2008 г. е 95.2%, като увеличението е с 15.5 пункта спрямо предходната
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година и показва, че инвеститорите в по-голяма степен и в по-кратки срокове
успяват да въведат в експлоатация започнатите обекти.
Чуждите инвестиции са изцяло от частния сектор, като преобладаваща с
98% е собствеността “частна под чуждестранен контрол” и 2% от частна на
местно лице. Най-големи инвестиции са постъпили от Великобритания, САЩ,
Гърция, Лихтенщайн, които осигуряват 96 на сто от общата сума на
чуждестранните преки инвестиции в област Ямбол към края на 2003 г.
Отрасловата структура на чуждестранните инвестиции показва най-голям
относителен дял на инвестициите в отрасъл “Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода” – 73.4% (от
Великобритания), следва “Операции с недвижимо имущество, наемодателна
дейност и бизнесуслуги” с 16.2% (главно от САЩ) и преработващата
промишленост с 7.7% (предимно от Лихтенщайн, Великобритания и Франция).
Въпреки относително високите проценти на нарастване, както чуждестранните,
така и държавните инвестиции в региона са значително под тези в другите
региони, като това се отнася особено за Ямболска област, където те са далеч
под първите 20 области с под 100 долара на жител чуждестранни инвестиции.
Чуждите инвестиции в индустриалното производство до момента са
сравнително

ограничени

маслопреработвателното

и

се

свеждат

предприятие

главно

"Папас

до

гръцко

Олио"

и

участие

фирмата

в
за

солозамразяване на зеленчуци "Ефеб", с италиански инвестиции се изгражда
предприятие за производство на млечни продукти и сладолед "Карил и Таня",
норвежко участие има в мебелния завод "Хегра" и др.
Перспективи има в привличането на чужди капитали и в областа на на
селскостопанско машиностроене, хидравлични цилиндри и устройства,
облекло и текстил, млечни и месни храни, вина и алкохолни напитки,
модерна агроиндустрия с производство и преработка на растителна и
животинска продукция.
8.3 Заетост
През

периода

2003-2008

г.

се

очертава

трайна

тенденция

на

увеличаване на заетостта в община Ямбол, като тази тенденция се прекъсва
през 2009 г. в резлутат на икономическата криза.
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Средният годишен брой на наетите работници и служители във фирмите
на община Ямбол през 2008 г. е 24 844 души и се увеличава спрямо
предходната година с 10.5%. Наетият персонал в община Ямбол представлява
76.2% от този на област Ямбол. Съотношението между наетите лица в частния
и обществения сектор се изменя непрекъснато в полза на частния сектор.

Средногодишен брой на наетите по трудово и служебно
правоотношение в община Ямбол през 2008 година
9000

8463

8000

7000

6000

5000
4154
4000
2953

3000

2000

1691 1599
1280
354 281 211
195 194 189 185 180 126
Финансови и
застрахователни
Професионални
дейности и научни
Създаване и
разпространение
Производство и
разпределение на
Операции с
недвижими имоти
Култура, спорт и
развлечения
Добивна
промишленост

504

Хуманно
здравеопазване и
Държавно
управление
Транспорт,
складиране и
Хотелиерство и
ресторантьорство
Селско, горско и
рибно стопанство
Доставяне на
води;
Административни
и спомагателни

Образование

Строителство

Преработваща
промишленост
Търговия; ремонт
на автомобили и

0

656

Други дейности

822 807

1000

Разпределението на наетия персонал в община Ямбол през 2008 г. по
икономически

дейности

показва,

че

най-много

е

наетия

персонал

в

преработващата промишленост, където работят над 8 000 души, или 34.1%.
Следват икономическите дейности: търговия и ремонт с 4 154 наети лица
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(16.7%) и строителството с 2 953 души (11.9%). Най-малко нает персонал има в
дейностите: добивна промишленост и култура, спорт и развлечения, съответно
126 и 180 наети лица.
Таблица 5: Среден годишен брой на наети лица по трудово и служебно
правоотношение в община Ямбол по форми на собственост

Общо
Обществен сектор
Частен сектор

2006

2007

2008

21681

22490

24844

6509

5964

5746

15172

16526

19098

Източник: НСИ

Специфичната роля на града определя и високата концентрация на
функции и дейности на единица площ.
От общия брой на стопанските субекти в областта, активно действащи
през 2008 г. в град Ямбол са 71 % или 17700 на брой.
8.4 Селско, горско и рибно стопанство
В структурата на поземлените ресурси на община Ямбол от общо 90724
дка /територия на землището на общината/, земеделската земя е 55164 дка
или 60 % от общата територия, а по отношение на

земеделската земя в

Област Ямбол (2578187 дка) представлява едва 2,13 %.
Обработваемата земеделска земя е 50992 дка, представляваща 56,13 % от
общата територия на общината, 92,43 % от земеделската земя и 2,44 % от
обработваемата земеделска земя в Област Ямбол.
Някои данни за селското стопанство 2008 г.
І. Засети площи - нови
1. Пшеница 19047 дка
2. Ечемик 51809 дка
3. Хербициди,торене - 100 %
ІІ. Пролетна сеитба - 2003/2004 г.
1. Слънчоглед- маслен 3775 дка
2. Слънчоглед - шарен 1730 дка
3. Царевица зърно 1800 дка
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4. Царевица силаж 1600 дка
5. Кориандър 2763 дка
6. Люцерна 850 дка
7. Пролетни смески 300 дка
8. Зеленчуци 495 дка
ІІІ. Трайни насаждения - частни стопани
1. Сини сливи 200 дка
2. Череши 50 дка
3. Лозя десертни 300 дка
ІV. Животновъдство
Налични брой животни към 31.12.2008 г.
1. Говеда 1909 бр.
в т.ч. крави 997 бр.
биволи 222 бр., в т.ч. биволици 111 бр.
2. Овце 3261 бр., в т.ч. майки 1963 бр.
3. Кози 2100 бр., в т.ч. майки 1055 бр.
4. Свине 12625 бр., в т.ч. майки 950 бр., нерези 65 бр., бозайници 2550 бр., за
угояване 7360 бр. .
5. Зайци 3800 бр. в т. ч. майки 1000 бр.
6. Пчелни семейства 861 бр.
Горско стопанство: гори и земи от горския фонд на общината са:
1. Кофелски орман 8835 дка
2. Парк "Боровец" 836 дка
3. До "Хановска кория" 306 дка
4. Ниви от горския фонд
а) ниви 237 дка
б) разсадник 130 дка
В землището на град Ямбол освен земеделските земи, публична и
частна собственост, участват

имоти и други кадастрални единици, чиято

собственост е държавна, частна, на юридически лица, на религиозни
организации и на чуждестранни лица.
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В сектор „Селско, горско и рибно стопанство” дейност развиват 89
фирми. Те са произвели продукция за 27 953 хил.лв., а НПП са в размер на
24 934 хил.лв. Спрямо предходната година се отчита ръст на произведената
продукция с 32.1% и на НПП с 14.5%.
През 2008 г. заетите лица в сектора са 689 души, което представлява
3.1% от заетите лица в община Ямбол.

ВОДЕЩИ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО
И РИБНО СТОПАНСТВО


АГРОТЕХ ИМПЕКС - 98" АД



"ГЕОГРУП" АД



"ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД



"ЗЪРНЕНИ ХРАНИ -99" ЕА



ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "НОВА ИДЕЯ"



"АГРОМЕЙТ" ООД



"КАПРИЗ - 2004" ООД



ЕТ "ЕЛИА - ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА"

8.5 Добивна промишленост
Пет фирми от община Ямбол имат предмет на дейност, свързан с
добивната промишленост. В сектора са реализирани нетни приходи от
продажби в размер 7 506 хил.лв. Произведената продукция възлиза на
стойност 7 343 хил.лв.

Фирмите в сектора извършват основно добив на

инертни материали, мрамор и гранит. В добивната промишленост заетите лица
са били 130 души през 2008 г.

8.6 Преработваща промишленост
В сектор „Преработваща промишленост” дейност развиват 405 фирми.
Нетните приходи от продажби (НПП) са на обща стойност 364 640 хил. лв.,
което представлява 28.9% от общо реализираните нетни приходи от продажби.
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С производство са били заети 8 372 души, което представлява 37% от общо
заетите лица в община Ямбол.
Структурата на
определя

от

преработващата промишленост

в

общината

се

отраслите: хранително – вкусова промишленост, лека

промишленост, машиностроене и строителство. Основните

продуктови

производства по отрасли са следните:


хранително – вкусова

промишленост: производство

произведения; сладолед; олио

и

консерви; колбаси; макаронени

изделия; вина

на

млечни

майонеза; зеленчукови и плодови
и

спиртни

напитки;

безалкохолни напитки; продукти от месо; брашно; хляб, хлебни и

и

сладкарски изделия; обработка на тютюн, фуражи; опаковки за храни;


лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция;
облекла от кожи; мебели и обувки;



машиностроене: производство

на хидравлични елементи и системи;

прикачен инвентар за селскостопански

машини; металокерамични

изделия; възли и агрегати за машин; каучукови и пластмасови изделия;

8.7 Производство на хранителни продукти и напитки
В подсектор „Производство на хранителни продукти и напитки” дейност
развиват 85 фирми. Нетните приходи от продажби са в размер на 197 054
хил.лв. През 2008 г. наетите в подсектора са 1 868 души.
ВОДЕЩИ ФИРМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ И НАПИТКИ










"ВИНПРОМ ЯМБОЛ" ЕАД
"ЕФЕБ" ООД
"КАРИЛ И ТАНЯ" ООД
"МЕСОКОМБИНАТ - БАЙ ТЕЧО" ООД
"ПАПАС-ОЛИО" АД
"ПЕТТАС БЪЛГАРИЯ" АД
"САТКО" ООД
"СЛЪНЧО 99" ЕООД
"УНИБЕЛ" АД"ЯМБОЛ - ХЛЯБ" ООД"
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8.8 Производство на текстил и облекло
В подсекторите „Производство на текстил и изделия от текстил” и
„Производство на облекло” дейност осъществяват 66 фирми. Нетните им
приходи от продажби са за 16 230 хил.лв. През 2008 г. заетите в тези
подсектори са 1108 души.

ВОДЕЩИ ФИРМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕКСТИЛ И
ОБЛЕКЛО


"ДЕБИТЕКС" ООД



"ДЕЙЗИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД



"ЙОВАТЕКС" АД



"КАБИЛЕ" ЕООД



"КОТОНС ИНДУСТРИ БЪЛГАРИЯ" АД



"МЕДИЧИ - ТОДОРОВИ СИЕ" СД



"ПРИМАТЕКС" ООД



"ТОНЗОС 95" АД



"ЯША-П" ЕООД



ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
ИНВАЛИДИТЕ "НЕДЯЛКО ЦАРЕВ"

КООПЕРАЦИЯ

НА

8.9Производство на метални изделия. Производство на машини и
оборудване
В подсекторите „Производство на метални изделия” и „Производство на
машини и оборудване” дейност развиват 70 фирми. Нетните приходи от
продажби са в размер на 69 601 хил. лв. През 2008 г. заетите в тези подсектори
са 1 699 души.

ВОДЕЩИ ФИРМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАЛНИ
ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ


"АС - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
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"КАЛЕОПА" ЕООД



"КАЛИБРОВАНИ СТОМАНИ" АД



"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА" АД



"СИЛА" АД



"СИНТЕР - М" АД



"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/" АД



"ХИДРОСИСТЕМ" ЕООД



"ЯМБОЛЕН" АД



ЕТ "КАМЕН КАЛЧЕВ"

8.10 Производство на мебели
28 фирми в община Ямбол са специализирани в производството на
мебели. Подсекторът формира нетни приходи от продажби в размер на 15 186
хил.лв., като 13 100 хил.лв. от тази сума се дължи на дейността на първите 10
фирми в класацията. През 2008 г. заетите в мебелното производство са 529
души.

ВОДЕЩИ ФИРМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ


"ВИДЕНОВ ГРУП" ООД



"ДОРЯНА" ООД



"КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД



"КО И КО" ЕООД



"МЕБЕЛКОМ 1" ООД



"РЕТРОУЮТ АКСАГА" ЕООД



"ХЕГРА Д" ООД



"ШАЙКОВ ТЕКСТИЛ" ЕООД



ЕТ "НАПРЕДЪК - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ"



ЕТ "РЕТРОУЮТ - СОНЯ ГЕОРГИЕВА"
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8.11 Производство и разпределение на електрическа енергия и на
газообразни горива Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
В секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива” и „Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, работят 10 предприятия.
Реализираните нетни приходи от продажби през 2008 г. са на стойност 19 287
хил.лв., а произведената продукция е на стойност 15 593 хил.лв. През 2008 г.
заетите в тези сектори са 535 души.
8.12 Строителство
През 2008 г. в община Ямбол 207 фирми от сектор „Строителство”
генерират нетни приходи от продажби в размер на 181 887 хил.лв., при 137 636
хил.лв. за предходната година, или ръст от 32%.
През 2008 г. в община Ямбол със строителство са се занимавали 3 132
души, което е 14% от всички заети в община Ямбол.

ВОДЕЩИ ФИРМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО


"ДИАНА КОМЕРС - 1" ЕООД



"ИНДЖОВ - 19" ЕООД



"ИНКОМ ПВ" ООД



"МИННА КОМПАНИЯ - ПЕТРОВ" АД



"ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" АД



"ПОЛИССТРОЙ" ЕООД



"ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД



"СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД



"СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД



"ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД

8.13 Търговия, ремонт на МПС
Търговията е сравнително добре развит сектор на територията на
община Ямбол. През 2008 г. в общината търговия са извършвали 1 479 фирми,
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или 45.3% от всички предприятия в общината. Чрез търговска дейност са
реализирани нетни приходи от продажби в размер на 562 060 хил.лв., което
представлява 44.5% от общите нетни приходи от продажби на всички
предприятия в община Ямбол.
С търговия са се занимавали 5 282 души, което е 23.5% от всички заети
в община Ямбол.
През 2008 г. в община Ямбол търговските обекти са 1 752, което
представлява 72.5% от всички търговски обекти в област Ямбол. От общия
брой търговски обекти 1 385 са магазини и павилиони, от които за хранителни
стоки са 439 или 25.0% от всички търговски обекти в общината, а тези за
нехранителни стоки са 946, или 54.0% от търговските обекти. Останалите
търговски обекти за продажби на дребно са: 105 будки и сергии, 160 складовемагазини, 21 бензиностанциии, 7 газостанции и 74 подвижни обекти за
разносна и развозна търговия (вкл. автомати). Спрямо 2007 г. броят на
търговските обекти за продажби на дребно в община Ямбол нараства с близо
400, или с 30%, като се увеличават най-вече тези за нехранителни стоки и
складове-магазините.
Продажбите на едро и дребно, реализирани от стопанските субекти в
отрасъл „Търговия” на община Ямбол възлизат на 708 127 хил.лв. От тях
продажбите на дребно са на стойност 198 492 хил.лв. (31.7%), а на едро
428 601 хил.лв. (68.3%).

ВОДЕЩИ ФИРМИ В ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ НА МПС


"ДИАНА КОМЕРС - 1" ЕООД



"ИНДЖОВ - 19" ЕООД



"ИНКОМ ПВ" ООД



"МИННА КОМПАНИЯ - ПЕТРОВ" АД



"ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" АД



"ПОЛИССТРОЙ" ЕООД



"ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД



"СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ" ООД
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"СУПЕРСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД



"ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД

8.14 Транспрот, складиране
В сектор „Транспорт, складиране” в община Ямбол през 2008 г. работят
189 фирми. Общите им нетни приходи от продажби са в размер на 44 977
хил.лв.

(26 055

хил.лв.

за

първите

10

предприятия).

Фирмите

са

специализирани основно в два вида дейност: Товарен автомобилен транспорт
и Сухопътен пътнически транспорт по разписание. В сектора заетите лица са
били 649 души.

ВОДЕЩИ ФИРМИ В ТРАНСПРОТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ


"АКЦЕНТ" ООД



"БОБИ ТРАНС - 2001" ЕООД



"ВАЛЕКС КОМПАНИЯ" ООД



"ВАЛЕРОС" ЕООД



"ДИМИТРИС ТРАНС" ЕООД



"ДИЧОНИ" ЕООД



"ЕКОБЛОК" ЕООД



"ЕКСИМПО - Н" ЕООД



"КУМАЗИТ ТРАНС" АД



"ТЕКСИМА" ЕООД

8.15 Хотелиерство и ресторантьорство
В сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” в община Ямбол през 2008
г. работят 209 фирми. Общите им нетни приходи от продажби са в размер на
16 295 хил.лв. В сектора заетите лица са били 953 души.
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ВОДЕЩИ ФИРМИ В ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО


"ТРАФИК - КОМЕРС" ООД



ЕТ "ЕМИЛ ИВАНОВ"



"ПРОФИТ" АД



"СИНДБАД" ЕООД



ЕТ "КРИС 95 - КРИСТИНА НИКОЛОВА"



ЕТ "ГЕШ - ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ"



ЕТ "ДАНА - ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА"



ЕТ "ВАРИАНТ - БМ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ"



"ТУНДЖА ТУРИСТ 2004" АД



"ЛАБИРИНТ-5" ООД
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брой
Общо

ДМА

Загуба

Печалба

Разходи за
оперативна
дейност

Нетни
приходи от
продажби

Приходи от
оперативна
дейност

Предприятия

Икономически дейности

Произведена
продукця

Таблица 6. Основни показатели за стопанските единици в община Ямбол през 2008 година

хил. лева

3268

756782

1441100

1262643

1361812

89724

36110

463101

89

27953

41419

24934

32111

8136

402

31599

5

7343

8259

7506

7530

318

63

5989

405

327268

484884

364640

479383

28413

29062

182202

85

156520

300599

197054

283053

18554

1443

78925

66

16503

18373

16230

16922

1397

269

6137

70

70769

75578

69601

69807

5132

765

37460

28

14255

17154

15186

15394

1447

128

6048

10

15593

19680

19287

18949

504

235

18733

207

189212

202081

181887

175366

22243

433

45928

1479

97513

573201

562060

547821

19945

2882

80774

Транспорт, складиране и пощи

189

41922

47635

44977

44750

1736

591

23243

Хотелиерство и ресторантьорство

209

7449

17013

16295

16469

592

574

10730

Създаване и разпространение на информация; далекосъобщения

44

3873

4045

3944

3444

498

27

2504

Операции с недвижимо имущество
Професионални дейности (юридически, счетоводни, архитектурни,
инженерни, рекламна дейност и др.)
Административни и спомагателни дейности

98

4883

6411

3543

5276

1347

1129

49731

193

8409

8649

8478

5695

2899

79

2799

53

6324

6399

6339

4802

1619

130

3048

24

447

502

449

446

49

2

260

127

15848

17818

15396

17385

759

449

4762

24

741

748

706

413

299

12

137

112

2004

2356

2202

1972

367

40

662

Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
в т.ч. Производство на хранителни продукти;
Производство на напитки
в т.ч. Производство на облекло, текстил и изделия от текстил
в т.ч. Производство на метални изделия
Производство на машини и оборудване
в т.ч. Производство на мебели
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на МПС

Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
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Основни изводи от анализа на икономическото развитие на община
Ямбол
Оценката на промените в икономическата структура на град и община
Ямбол дава основание за следните изводи:
-

Община Ямбол, като център на голям и обширен селскостопански
регион, разполага с добре оформен промишлен комплекс – разнообразна
отраслова и подотраслова структура и специализация; балансирано
развитие на производствените мощности; подготвени кадри; сравнително
добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните зони.

-

Потенциалът на икономиката на общината определя град Ямбол като
важен икономически център за развитие на областта и Югоизточния
район.

-

В периода 2005-2008 г. икономиката на общината е в подем.
Наблюдаваният икономически растеж средногодишно надхвърля 6%.

-

Наблюдаваните структурни промени през този период водят до
преобладаващ дял на преработващата промишленост в икономиката на
общината – 34.0% от заетите лица, - 43.2% произведената продукция, 33.7% приходи от продажби (2008 г.).

-

В преработвателната промишленост хранително-вкусовата и леката
промишленост са основните структуроопределящи отрасли (над 70%),
представени

от

над

350

действащи

фирми.

Тези

промишлени

производства имат важно значение за ангажиране на женска работна
сила и оползотворяването на значителния аграрен потенциал на
общината и областта.
-

В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на
предприятията, ликвидация или раздробяване, както и създаване на нови
фирми, общият брой на активните стопански субекти в промишлеността е
420 или 12,17% от общия им брой за града;

-

Преобладаващата част от фирмите в града и общината са в категорията
микро, малки и средни предприятия”. Най-голям е делът на фирмите от
категорията “микрофирми”, със заети до 10 човека – 89%. Това доведе до
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обрастване на града с малки и микропредприятия, разхвърляно и извън
определените производствени зони. По-голямата част от изградените
нови частни фирми през този период са в категорията на малки и средни
предприятия. Над 98 % от тях са "микро фирми", имащи до 10 /десет/
заети лица. Наблюдава се тенденция за увеличаване броя на фирмите в
категориите от 11 и повече човека. Големите фирми намаляват от 8 през
2004 г. на 4 през 2008 г.;

Фиг 7. Наети лица, 2008 г., %,
Селско, горско и рибно
стопанство

Селско, горско и рибно
стопанство

Преработваща промишленост

Преработваща промишленост
Строителство

Строителство
Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети

Търговия; ремонт на МПС

Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство

Транспорт, складиране и пощи

Държавно управление
Образование
Здравеопазване

Хотелиерство и
ресторантьорство

Професионални дейности
(юридически, счетоводни,
архитектурни, инженерни,
рекламна)

Фиг 8. Структура на фирмите, 2008
г., %,

Фиг. 9. Произведена
2008 г., %

продукция,
Селско, горско и
рибно стопанство
Преработваща
промишленост
Селско, горско и
рибно стопанств о

Строителство

Преработв аща
промишленост

Търговия; ремонт на
МПС

Строителств о
Търгов ия; ремонт на
МПС

Транспорт,
складиране и пощи

Транспорт,
складиране и пощи

Фиг. 10. Приходи от дейност, 2008 г.,
%
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-

Независимо от нарастването, ръстът на инвестициите е недостатъчен за
значително

структурно

преустройство

на

икономиката.

Използват

се

съществуващи материалните дълготрайни активи (сгради и съоръжения), голяма
част от които са неподходящи за преструктуриране и са морално остарели.
Общата оценка за ниското ниво на техниката и технологията в областта и
общината не се различава съществено от националното ниво.
-

Липсват важни елементи в структурата на икономическия комплекс, способни да
дадат тласък на производството като подобрят технологическата и бизнес среда технологични структури и нови производства, бизнес или технологични паркове,
инкубатори и др.;

-

Съществува ясно изразена тенденция за развитие на третичния сектор с
въвеждането на нови отраслови дейности, нови видове стопанска активност или
извършване на нови видове обществени услуги - разкриване на туристически
обекти, нови търговско-производствени, културни комплекси и т.н.

-

Градът разполага с потенциал за развитие на историческия, културен и бизнес
туризъм.

-

Икономическата криза през 2009-2010 има много силно развитие върху
развитието на общината. Промишлената продукция отбеляза спад с над 30%.
Много силно бяха засегнати отраслите строителство и търговия.

-

Близостта до Република Турция е важен фактор в икономическото развитие на
общината. Една значителна част от фирмите в общината имат търговскопроизводствени отношения с турската икономика. Това до голяма степен е един
контрафактор на негативното влияние на икономическата криза в страната.
Перспективите на развитие на общината се свързват именно с развитие и
разширяване на икономическото сътрудничество с Турция.

Прогнози за развитие на икономическата база на общината
Общи изисквания
Подход за прогнозиране на социално-икономическото развитие на общината
Прогнозите за развитие на социално-икономическия комплекс на община Ямбол и
свързаните с тях устройствени решения са разработени при ползване на методики,
прилагани при други проучвания със сходен характер. Същите са в съответствие с
действащата в устройственото планиране законова и подзаконова нормативна уредба.
При прогнозните проучвания са отчитани следните основни моменти:
-

Формулираните работни хипотези за стратегическите насоки и устройствените
изисквания в развитието на отделните функционални системи

- Труд,

Обслужване, Отдих и др.
-

Факторите, обуславящи перспективното развитие на социално-икономическия
комплекс на община Ямбол при възприетите три

варианта на прогнозните

проучвания – тенденциален, реалистичен и оптимистичен (далекоперспективен);
-

Етапността (междинен етап – 2020 г. и хоризонт на действие на ОУП – 2025 г.)

Методи на прогнозиране
Сравнително дългосрочният характер както на общите прогнози, така и на
конкретните прогнозни разчети за развитието на социално-икономическия комплекс на
община Ямбол в периода до 2025 г., а също и изискванията за добра обоснованост на
предлаганите устройствени решения в предварителния проект на ОУП на общината,
поставят на преден план въпросът за метода (или по-точно на системата от методи) на
прогнозните проучвания.
Очевидно е, че за такъв тип прогнози, засягащи развитието на сложен секторноотраслов комплекс се препоръчва използването на система от взаимно допълващи се
методи.
Очакванията, че комплексното социално-икономическо развитие на община
Ямбол през прогнозния период ще се осъществява под влиянието на фактори със
задържащо и със стимулиращо въздействие налага да се прилага вариантния подход
на изработване на самите прогнози. При засиленото

въздействие на фактори със

задържащо влияние прогнозите имат едни количествени параметри, а при поосезаемото влияние на фактори със стимулиращ характер – други. Това е и едно от
съществените основания прогнозите да бъдат представени в три варианта.
147

Друга важно методологическо изискване е за прилагане на диапазони на разчетите.
Числовите величини на отделните прогнозни разчети е препоръчително да бъдат
представени не в еднозначен (“твърд”) вид, а в отворен, вариращ в определени
граници “от - до”. Основанията за прилагане на такъв подход са изтъкнатите вече
съображения за общо взето (хипотезния) характер на предполагаемото въздействие на
факторите на развитието, липсата на индикации за гарантирана осигуреност с ресурси
(материални, човешки, финансови), липсата на добре обосновани алтернативи за един
или друг тип развитие и т.н.
Последователност

на

действията

(стъпките)

на

проучванията

за

перспективно развитие на социално-икономическия комплекс
Перспективното

развитие

на

икономическата

база,

която

е

обект

на

проучвателните работи по предварителния проект на ОУП на община Ямбол, се
разглежда като обобщена система от редица действия със стратегически и прогнозен
характер. Такива са:


Проучвания за очакваното (предполагаемо) въздействие на различните по
характер фактори – икономически, социални, демографски, технологически и т.н.;



Формулиране на целите на перспективното развитие на отделните сектори и
отрасли на икономическия комплекс на община Ямбол, в корелация с приоритетите
и целите на стратегическите и плановите документи (Регионален план за развитие
на Югоизточния район за планиране 2007-2013 г., Областна стратегия за развитие
на област Ямбол – 2005-2015 г. и Общински план за развитие на община Ямбол 2007-2013 г. );



Перспективите и прогнозите на развитие на България в контекста на европейското
развитие и изискванията на документите на ЕС;



Определяне и подреждане (по значение и във времеви аспект) на приоритетите в
развитието на отделните сектори



Отчитане на възможностите за прилагане на алтернативни устройствени решения
по реализацията на целите и на формулираните приоритети, базирани на
приложението на вариантния подход на прогнозните проучвания.

Тези сложни по своя характер действия по перспективните проучвания могат да бъдат
извършени в следната последователност:
Първо. Съставяне на обща концепция за перспективното развитие на

социално148

икономическия комплекс

при

отчитане

на

общите

изисквания и

указания

за

разработване на ОУП на община Ямбол;
Второ. Конкретизиране на общата (за целия

социално-икономически

комплекс)

концепция и на специфични виждания и идеи за перспективното развитие на отделните
сектори с оглед на тяхната специфика
Трето. Съставяне на работни хипотези за перспективното развитие на социалноикономическия комплекс на общината;
Четвърто. Разработване на прогнози за демографското развитие, икономиката.
Предпоставки за дефиниране на прогнозното развитие на общината
А. Фактори, стимулиращи икономическото развитие


Квалифицирани в почти всички сектори на икономиката човешки ресурси;



Търговски, финансов и обслужващ център на областта с големи възможности за
развитие във вторичния и третичния сектор;



Център с потенциал за развитие в областта на туризма;



Развита инфраструктура за енергия, вода, комуникация и транспорт, които ще се
разширяват според потребностите;



Близост

и

установени

икономически

връзки

с

Турция.

Стратегическото

местоположение на Ямболска област и новооткритият ГКПП на границата с
Турция могат да превърнат града във важен център с национално значение и
функции в областта на транспорта, логистиката, индустрията.
Б. Фактори, забавящи икономическото развитие в община Ямбол


Недостиг на пазари за реализация на продукцията поради недостатъчната
поглъщателна способност на вътрешния пазар, ниската платежоспособност на
потребителите,

недостатъчната

конкурентноспособност

на

произвежданата

продукция;


Промишлен

сектор,

изискващ

бърза

модернизация

и

в

голяма

степен

преструктуриране, с изключение на традиционните производства на хранителни
стоки и напитки и текстил;


Намален кадрови и финансов потенциал за внедряване на иновации;



Производствени терени, нуждаещи се от скъпа рехабилитация;
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Липса на добре устроени пространства на територията на града, които да внесат
необходимия нов импулс в развитието и обновяването на икономиката;

 Последици от икономическата криза 2009-2010 г.
 Недостатъчни връзки с новите европейски и световни практики на концентрация
на икономическата дейност и предприемачество.
Прогноза за икономическото развитие
Работна хипотеза
Работната хипотеза за прогнозната структура на социално-икономическия
комплекс на община Ямбол отчита насоките, определящи мястото и значимостта на
отделните сектори в икономическата и социална база на общината. Налице са
предпоставки, даващи основание да се приеме тезата като водещи да продължат
да се утвърждават преработващата промишленост и нови сектори като туризъм и
логистика.
Първичен сектор
Насоките за развитие на първичния сектор на социално-икономическия комплекс
на общината и ограниченото му участие в основните икономически параметри на
общинската икономика досега не са само функция на разполагаемите ресурси и
потенциали.
В работната хипотеза за перспективното развитие на община Ямбол, основен
стратегически ресурс за развитието на селското стопанство са земеделските земи.
Тяхната значимост за производството на селскостопански продукти, чието търсене и
цени все повече ще нараства, има и съответните устройствени аспекти. Това е и
основанието устройствените решения, свързани с развитието на аграрния сектор в
разглежданата територия, да предлагат защита на висококатегорийните земеделски
земи (в т.ч. и възстановяване на размера на поливните площи) и ограничения при
либералната смяна на предназначението им. В този смисъл една от задачите и на ОУП
е да се ограничи в разумни граници, отнемането не само на висококатегорийни, а и на
земеделски земи от по-ниска категория

за нуждите на урбанизацията и за друго

строително усвояване.
Наличните земеделски земи в общината, традициите и производствения опит в
селскостопанското производство, наличието на изградена (макар и неподдържана)
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инфраструктура на това производство са фактори, които се отчитат при прогнозите за
развитие на аграрния сектор в общината.
Основен ресурс за развитие на селското стопанство са земеделските земи от
западната, южната и източна зона около града, включваща земи с оценка 3-та категория
(южна и източна зона) и 4-та категория, с възможности за развитие на селскостопанско
производство със стоков характер и със специализация в зърнопроизводството,
зеленчукопроизводството, трайните насаждения (овощни и лозови масиви). Тези зони
са с възможности и за развитие на някои отрасли на животновъдството – млечно
говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство, пчеларство.
Горското стопанство

е с перспективи да съхрани функциите си на горски

масиви със стопански и защитни функции. В перспектива според лесоустройствения
план се предвижда да се запази структурата на горите по основни дървесни видове и по
функции.
Съществуващите горски разсадника на площ от 187 дка ще запазят своите
функции с ограничения за строителство на сгради, с изключение на единични
обслужващи разсадника постройки.
Възможностите за развитието на селското стопанство са:


биологично земеделие;



отглеждане на рентабилни култури;



Развитие на пчеларството и други форми на алтернативно селско стопанство чрез
създаване на предприятия за обработка и разфасовка на продуктите;



икономически целесъобразни инвестиции за възстановяване на напоителните
съоръжения и увеличаване на поливните площи;



отглеждане на трайни насаждения за местна преработка и възможности за износ;



механизиране на труда и внедряване на съвременни технически и технологични
системи в селското стопанство;



осигуряване на агротехническа и пазарна информация и обучение на фермери за
съвременен агробизнес.
Вторичен сектор
Насоките

за

развитие

на

вторичния

сектор

(основно

преработващата

промишленост и строителството, тъй като добивната промишленост има силно
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ограничено присъствие и е с неизяснени перспективи), отчитани в работната хипотеза
са свързани с оценки на възможностите за по-нататъшното утвърждаване на
промишлените функции на гр. Ямбол.
Перспективите за бъдещото развитие на вторичния сектор на икономиката на
общината засягат не само по-нататъшното развитие на утвърдените отрасли на
преработващата промишленост – “Производство на хранителни продукти,

напитки ”,

“Производство на облекло, текстил и изделия от текстил” и др., но и нови модерни и
иновационни отрасли.
Като основни структуроопределящи производства в община Ямбол се
определят:


Отрасъл “Производство на храни, напитки и тютюневи изделия” се очаква да
затвърди и разшири своите позиции. Налице са ресурсни възможности за
първична и дълбочинна преработка на селскостопанските суровини от района.



Отрасъл “Производство на облекло, текстил и изделия от текстил” има
създадени традиции и производтвено – търговски връзки, вкл. с Турция и
отрасълът има позиции да затвърди и разшири своите позиции в перспектива.



Отрасъл “Производство на метални изделия , машини и оборудване“ беше
силно засегнат от промените. Отрасълът се нуждае от коренно обновяване на
производството и продукцията. Потенциалът му е свързан основно с развитие
на селскостопанското машиностроене. В Ямбол се намира и СПТУ по
машиностроене "П- Атанасов" .

Като

перспективен

отрасъл

в

общината

следва

да

се

определи

и

Производството на мебели.
Строителството има перспективи да възвърне своите позиции. Понастоящем
развитието на отрасъла е повлияно силно негативно от кризата, но с излизането на
икономиката от кризата, перспективите на усвояване на фондове на ЕС, нарастване на
инвестициите, ще се увеличава и произведената продукция от отрасъла.
Основните приоритети за развитие на вторичния сектор на икономиката на
общината са:


Развитие

и

разширяване

на

съществуващите

структуроопределящи

производства. Стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към
развитие

на

жизненоспособни

и

високо-адаптивни

малки

и

средни
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предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли
и развитие на алтернативни производства;


Насърчаване развитието на високотехнологични производства;



Развитие на перспективни регионални клъстери;



Подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктурата;



Създаванe на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване
на нови устроени производствени терени.

Това е и една от задачите на ОУП на общината – да бъдат определени

и

резервирани терени за нуждите на функционална система “Труд” – вторичен сектор,
които да отговарят и на съответните устройствени изисквания. Оборудването на такива
терени (налични и новосъздавани производствени площадки) със съответната
производствена инфраструктура е стимул за инвестиционна активност.
Прогноза за динамиката и секторната структура на икономиката на общината
На основата на работните хипотези за насоките за развитие на отделните сектори
на икономиката на община Ямбол се предлагат прогнозни разчети за някои общи
икономически показатели. За целите на ОУП на общината в прогнозите за развитие на
икономиката

се

отчита

предполагаемото,

очакваното

въздействие

както

на

ограничителите, така и на стимулаторите за икономическо развитие.


Тенденциален вариант
Трудно може да бъде прогнозиран тенденциален вариант на икономическата

прогноза за развитие на общината, тъй като той се базира върху статистически редове
за дълъг период и при големи териториални системи достоверността е по-висока. В
случая на община Ямбол – това е малка териториална система, и в рамките на
последните 20 години преобладаващия тренд бе спад и икономическа криза.
Следвайки тенденциалния модел на икономическо прогнозиране за периода до
2025 г. се залагат средногодишни темпове на развитие – около 5% за хоризонт 2025 г.
Посоченият темп е нисък, за да може общината да догони в социабно-икономически
план, както по-добре развитите областни центрове в страната,

така и в рамките на

районите на ЕС.
Структурните особености в залаганите темпове на растеж по тенденциалния
вариант на прогнозата, отчитат заложените хипотези за мястото и значимостта на
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отделните сектори в социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на община
Ямбол, а именно – водещо място на вторичния сектор и запазване на значимостта на
третичния (образование, култура с ускорено развитие на

туризъм и културно-

историческо наследство и нов отрасъл - логистика). Конкретните числови величини на
темповете на растеж по разглеждания показател по тенденциалния вариант на
прогнозата са отразени в таблица 7.
Таблица 7. Средногодишни темпове на нарастване на икономиката на община
Ямбол (показател “Приходи от продажби”) за периода до 2013 и 2025 г.тенденциален вариант
Показатели

Период 2012 – 2025 г.

Социално-икономически

5,2%

комплекс на общината –общо, в
т.ч.
Първичен сектор

3,3%

Вторичен сектор

5,2%

Третичен сектор

5,4%

Прогнозата за секторната структура на икономиката на община Ямбол (по
показател “Приходи от продажби”) за периода до 2013 и 2025 г. по тенденциалния
вариант, отчита съществуващите съотношения между трите сектора и запазване на
тенденциите в средногодишните темповете на развитие на вторичниа сектор (2000-2008
г.) и запазване тежестта на третичния сектор. На този основа се прогнозира следното
съотношение (в %) между трите основни сектора по разглеждания икономически
показател (таблица 8).
Таблица 8. Секторна структура (относителни дялове) на икономиката на община
Ямбол по показателя “Приходи от продажби” за периода до 2013 и 2025 г. –
тенденциален вариант
Показатели
Социално-икономически

2008 г.

Период 2012– 2025
г.

100.00%

100.00%

Първичен сектор

2.7%

2.1%

Вторичен сектор

45.4%

44.6%

Третичен сектор

51.9%

53.3%

комплекс на общината, в т.ч.
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Умерено реалистичен вариант
Прогнозните разчети по показателя “Приходи от продажби” по реалистичния

вариант на прогнозата се обосновават с хипотезата за развитие на социалноикономическия и инфраструктурен комплекс на община Ямбол с по-високи темпове от
съответните по тенденциалния вариант. Основанията за това са, че подобни темпове
вече са отбелязани през периода 2006-2008 г., когато икономиката на общината започна
ускорено да расте и ефективно да се преструктурира и че икономиката на общината ще
бъде преструктурирана и ориентирана към по-съвременни технологични и иновативни
производства с по-висока добавена стойност, а така също и поява на нов отрасъл –
логистика. Предлаганите по този вариант на прогнозата темпове на нарастване на
показателя по трите сектора на икономиката са отразени в таблица 9.
Таблица 9. Средногодишни темпове на нарастване на икономиката на община
Ямбол (показател “Приходи от продажби”) за периода до 2025 г.
– умерено реалистичен вариант
Показатели

Период 2012 – 2025
г.

Социално-икономически
комплекс на общината –общо, в
т.ч.
Първичен сектор

6,5%

Вторичен сектор

6,8%

Третичен сектор

6,2%

4,5%

По умерено оптимистичния вариант на прогнозата разчетите за секторната
структура на социално-икономическия комплекс на община Ямбол (по отношение на
показателя “Приходи от продажби”) отчитат очакванията за нарастване на значимостта на
вторичния сектор на основата на неговото изпреварващо развитие. Предвижданията са
този сектор да участва със 47 - 48% от общия обем на очакваните приходи от продажби.
Таблица 9. Секторна структура (относителни дялове) на икономиката на
община Ямбол по показателя “Приходи от продажби” за периода до 2013 и
2025 г. – умерено реалистичен вариант
Показатели
Социално-икономически
комплекс

2008 г.
100.00
%

Период 2012– 2025
г.
100.00%
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на общината –общо, в т.ч.
Първичен сектор

2.7%

1.50%

Вторичен сектор

45.4%

47.00%

Третичен сектор

51.9%

51.50%

Тази прогнозна секторна структура се базира на заложената работна хипотеза за
стимулирано развитие на индустрията. Паралелно с това по този вариант на
прогнозата се предвижда засилване и модернизиране на услугите.


Оптимистичен вариант
При този вариант на прогнозата, очакванията са за възможно най-пълно

усвояване на потенциалите на територията за нейното социално-икономическо
развитие и създаване на интензивни предпоставки за динамично развитие. Залага се
ускорено развитие на вторичния и особено на третичния сектор. При развитието на
първичния сектор темповете на развитие при селското стопанство ще бъдат в рамките
на темповете заложени при умерено реалистичния вариант на прогнозата.
В индустрията високите темпове на растеж се свързват в процеси на
преструктуриране с акцент към технологични и иновативни производства и развитие на
традиционните

структуроопределящи

производства

при

значително

подобрена

производителност и добавена стойност.
В сферата на

услугите нарастването се прогнозира на базата на интензивно

развитие на обслужващи отрасли и дейности – бизнес услуги, иновационни услуги,
научно обслужване, търговия, транспорт, както и туризъм. (таблица 10).
Таблица 10. Средногодишни темпове на нарастване на икономиката на община
Ямбол (показател “Приходи от продажби”) за периода до 2013 и 2025 г. оптимистичен вариант
Показатели

Период 2012 – 2025 г.

Социално-икономически

7,7%

комплекс на общината –общо, в
т.ч.
Първичен сектор

4,4%

Вторичен сектор

7,5%

Третичен сектор

8,0%
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Прогнозните разчети за секторната структура по показателя “Приходи от
продажби по оптимистичния вариант на прогнозата, отчитат очакваните тенденции за
по-мащабно развитие на индустриалната функция на общината и свързаните с това поголеми приходи, които ще се реализират в този отрасъл (таблица 11).
Таблица 11. Секторна структура (относителни дялове) на икономиката на община
Ямбол по показателя “Приходи от продажби” за периода до 2013 и 2025 г. –
реалистичен вариант
Показатели
Социално-икономически комплекс на

2008 г.

Период 2012– 2025 г.

100.00%

100.00%

Първичен сектор

2.7%

1.30%

Вторичен сектор

45.4%

45.50%

Третичен сектор

51.9%

53.20%

общината –общо, в т.ч.

Прогноза за работната сила
Прогнозите за

заетостта на работната

сила в община

Ямбол отчитат

демографската прогноза (брой и възрастова структура на населението и възможните
ежедневните трудови пътувания от съседните общини към гр.Ямбол.
Според възприетата методология, прогнозата за броя на работната сила се базира
на категорията население от възрастовата група 16 - 65 г., лицата от което са способни
да бъдат включени в икономическата (трудовата) дейност и се акцентира върху
категорията население от възрастовата група 20-65 години. В прогнозните разчети се
отчитат и тенденциите в промяна на пенсионната възраст, която според някои
стратегически документи, засягащи човешкото развитие ще бележи лек ръст на
повишаване в периода до 2015-2020 г.
При развитие на бизнеса и трудовия пазар чрез нови инвестиции, осигуряване на
равен достъп до образование и до професионална квалификация на младежите и нови
проекти за работни места ще се повиши трудовата заетост. Това ще доведе до
намаляване на миграцията извън общината и района и повишаване на доходите и
социалния статус на населението.
Броят на заетите лица е изчислен при коефициент на заетост съответно 70% на
населението 20-65 години, като заложените коефициент на заетост са съобразени с
приетия от ЕС коефициент от 75% на населението от 20-65 години според Стратегията на
157

ЕС „Европа 2020”. Както бе отбелязано по-горе, отчетена е и потенциалната ежедневна
трудова миграция към града и включването на население от възрастовата група 16-19
години в трудовата заетост на общината.
Очакванията в сферата на заетостта през прогнозния период са за преодоляване
на дефицит на работна ръка в рамките на трудовите ресурси на общината чрез
интензивни трудови пътувания от съседните общини.
Таблица 12. Прогноза за броя на заетите лица и за коефициента на заетост на
община Ямбол до 2025 год.
Стойност към:

Показатели /варианти

2008 г.

2015 г. 2025 г.

Тенденциален вариант
Заети лица – бр.

29 850

Коефициент на заетост на население 20-65 години на

58.0% 62.2%

69.0%

Заети лица – бр.

29 850

37 100

Коефициент на заетост на население 20-65 години на

58.0% 65.0%

70.0%

Заети лица – бр.

29 850

39 750

Коефициент на заетост на население 20-65 години на

58.0% 66.0%

34 210

36 570

общината - %
Умерено реалистичен вариант
35 750

общината - %
Оптимистичен вариант
36 300

75.0%

общината - %

Производствени територии – състояние и развитие
Основни изводи относно сегашното състояние на производствените
територии
Основна структурна единица на подсистема „Труд” в община Ямбол е Западната
производствена

зона,

в

която

са

разположени

преобладаващата

част

от

промишлените предприятия в града. Зоната е ситуирана от западната страна на р.
Тунджа .
Производствената зона се отличава с благоприятно географско положение
относно развитието на града и транспортната достъпност. Територията на зоната е с

158

относително

добре

развит

транспорт,

инфраструктура

и

комуникации;

изцяло

газифицирана; с изградени комунално-битови услуги.
В периода на икономическа трансформация протеклите процеси в развитие на
Западната производствена зона се отличават с:
-

надробяване на големите производствени терени в зоната на множество помалки парчета за стопанска дейност, при който процес се извършва и отраслово
преструктуриране на дейността на тези терени.

-

независимо от процеса на раздробяване на собствеността производствените
терени в зоната не се характеризират с висока плътност на усвояване и
застрояване, което обуславя и в бъдеще протичане на процес на доуплътняване
и саниране в някои части. Преобладават едноетажните сгради, някои от които с
дължина повече от 100 м и голяма височина, и отделни акценти от многоетажни
сгради (главно административни и офиси). Най-представителен характер имат поголемите производствени предприятия .

-

Собствеността в производствената зона е частна, общинска и държавна.
Преобладава частната собственост на имотите – над 80% от територията.
Налице са повече от десет свободни общински терена в промишлената зона на
Ямбол. Повечето от тях са с площ над 10 дка, с право на закупуване. Терените са
обособени в урегулирани поземлени имоти с издадени актове за общинска
собственост и са подходящи за изграждане на производствени мощности.
Държавната собственост в зоната е 10%.

-

Повечето

от

предприятията

са

строени

в

периода

на

следвоенната

индустриализация. Редица от по-старите предприятия са с морално остарели
конструкции или твърде удребнена застройка, с лошо състояние на сградните и
площадкови инсталации;
-

Посоченото раздробяване на собствеността и свързаната с това поява на малки
и много малки предприятия много често довежда до унищожаване, изхабяване и
разбиване на сгради и инженерна инфраструктура, което е нецелесъобразно за
бъдещото устройственото развитие на града. Срещат се функциониращи
предприятия с частично обновена и реконструирана материална база, но в поголямата си част реконструкцията на предприятията се забавя.

-

При новите социално-икономически условия, когато се осъществява много
динамична

трансформация

на

производствата

по

функция

и

големина,
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помощните и обслужващите обекти в много случаи са ликвидирани. Очевидна е
необходимостта да се създаде единна организация производствените територии,
и от раздробените зони да се създадат единни териториални организми с
обединена обслужваща и помощна инфраструктура.
-

Съществуват проблеми с транспортното обслужване вътре в производствената
зона

поради

новата

конфигурация

на

предприятията

вследствие

на

раздробяването на собствеността на големите производствени предприятия;
-

Лош физически облик, поради липса на инвестиции за благоустройство на зоната,
характерен за модерните производствени терени, както и необходимите за това
устройствени решения.
Успоредно

с

локализацията

на

производствени

активности

в

Западната

производствена зона се наблюдават и дисперсни и лентови локализации. През
последните години се има изявен процес на разширяване на тези локализации чрез
промяна

на

предназначението

на

земеделски

земи

с

цел

строителство

на

производствени, складови и обслужващи сгради. Производствени съсредоточия са се
оформили извън регулационните рамки на града, тангирайки до тях, основно в южна и
източна посока, както и прилепени към Западната промишлена зона. Това е
закономерен процес на локализиране на производствени активности, тъй като много
често инвеститорите търсят нови терени за стопанска дейност, т.нар. „зелена поляна”.
Наблюдава се сгъстяване на производствените локализации в южна посока, които
граничат с жилищни територии, както и лентовото им разположение на входноизходните пунктове на пътя за Елхово и пътя за Сливен.
Останалата

част

от

дисперсно

разположените

производствени

локализации

–

промишлени и складови, са разположени основно в южната част на града, в квартала
«Каргон» с основна специализация в леката промишленост.
Отрасловата специализация на производствените територии е основно в
традициоони промишлени производства на леката промишленост и машиностроенето
(описани по-горе в текста), складови дейности, търговски и обслужващи обекти.
Основните изводи, които могат да се направят за производствените територии на
община Ямбол са:
-

Наблюдавасе

силно

екстензивно

използване

на

производствените

територии на града.
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-

Липсват специално отредени територии за високотехнологични и модерни
дейности.
Устройствено решение на производствените територии в ОУП Ямбол
Концепцията на предложеното устройствено решение на производствените

терени

на

град

Ямбол

се

базира

на

максималното

уплътняване

на

съществуващите индустриални територии, обогатени с обосновани локални
намеси на “безвредна промишленост” в градските територии, развитие на малки и
средни предприятия (МСП), и обеспечаване на перспективното развитие на
инвестиционни проекти с регионални и национални функции.
Независимо от затихналото нарастване на населението и високия размер на
досега отредените производствени площи, градът ще има потребности от нови
производствени територии за своето качествено развитие. Тази необходимост от
териториално нарастване на града се проявява още сега и се обяснява с тенденцията
за развитие на нови производства, които изискват свободни територии “на зелена
поляна”. Едва по-късно ще се осъществява реконструкцията и обновяването на
съществуващите

производствени

зони

и

замяната

на

старите

енергоемки

и

замърсяващи средата производства с нови технологии.
Основните направления на устройственото решение на ОУП Ямбол, свързани с
развитието на производствените територии, могат да се обобщят до следното:
1.

Производствената зона, която ще продължи да концентрира промишлените
активности в града е Западната зона. Комуникационната привлекателност и
достъпът до зоната ще се подобри с предвидените с плана нови връзки.

2.

В зависимост от плътността на изграденост и характера на фондовете на
различните терени, както и от възможността за ефективно осъвременяване на
дейността в тях, производствената зона на Ямбол в перспектива ще претърпи
качествено обновление. На този етап процесът на структурна трансформация на
производствената зона е едва започнал. Очаква се да продължи в близкото
десетилетие, съпътстваща процеса на структурна промяна на зоната. Една от
възможните стъпки за това е интензивно по отношение на площите включване в
производствена активност на свободните общински терени и преструктуриране на
ползването на дължавните терени в зоната.
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3.

С предложеното устройствено решение на града Западната производствена зона
разширява своя обхват, като към нея се включват три нови териториални
локаризации, формирали се в резултат на протичащите нови инвестиционни
процеси Една част от тези нови територии вече е застроена и с предложеното
решение те ще бъдат включени в регулация. Другата част от терените в тях могат
да бъдат предложени на инвеститори за нова производствена активност.

4.

Извън сега съществуващата регулация на града в южната и източна част на града
се отреждат нови производствени ядра. Една част от терените в тях са вече са
застроени (около 60%). Усвояването на незастроени частни терени в настоящия
етап за инвеститорите е по-целесъобразно и изгодно. Освен това строителството на
празен терен дава възможност за по-атрактивни функционално-пространствени
решения.

5.

Запазва се статут на промишлените активности вътре града, основно в жилищния
район „Каргон” при задължително спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

6.

Много съществен за развитието на териториалната система на Ямбол е т.н. ефект
на новите производства. Става дума за нови отраслови дейности,

нови видове

стопанска активност или извършване на нови видове обществена услуга - например,
разкриване на туристически/ археологически, исторически, архитектурни/ обекти,
нови търговско-производствени, културни или култови комплекси и т.н дейности в
сферета на третичния сектор на икономиката
7.

Тенденциите на световната практика за развитието на иновативни и незамърсяващи
околната среда производства, налагащи се в последните години, изисква нова
преконфигурация на градската икономика към устойчивост спрямо околната среда и
иновации . За тази цел се обобобява специален призводствен терен с
далекоперспективно предназначение. Основната специализация на терена ще
бъде развитие на нови иновативни производства и при интерес развитие на
технологичен парк. С подобна специализация е и прилепеният към техникума по
терен , където се предлага да се обособи малък научно-технологичен парк.

8.

От изключително значение в настоящия период е община Ямбол да формира
самосъзнание на стопански субект на базата на своята собственост. Дефинираните
приоритети на функкционално-пространственото изграждане на града в ОУП и
намесата на местната власт следва да улесни и насочи в бъдеще очакваните
инвестиции за нови производствени мощности.
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9. Урбанистична концепция
1.Основни принципи
В резултат на предварителния анализ, в който са отчетени местоположението и
връзките на гр.Ямбол, неговото значение като областен и общински център, условията
на средата, както и съществуващата градска структура, към проектното решение бяха
поставени за достигане следните основни цели:
Социална цел
-осигуряване на комфорт на обитаване;
-осигуряване на висока задоволеност с обекти на общественото обслужване;
-осигуряване на оптимални условия на труд;
-осигуряване на добри условия за отдих и спорт;
-осигуряване на къси връзки между зоните за обитаване, труд, обслужване и отдих.
Икономическа цел
-повишаване ефекта от вложените средства;
-осигуряване интеграция на функции и дейности;
-осигуряване на по-съвършено функционално зониране на града;
-осигуряване интензивното използване на територията
Екологическа цел
-осигуряване на възпроизводството на окръжаващата среда;
-осигуряване чистотата на въздуха
-осигуряване на нормален шумов режим.
Естетическа цел
-осигуряване на изразително височинно и пространствено изграждане на
отделните градски части;
-осигуряване на характерен, индивидуален архитектурен образ на града като
цяло;
-осигуряване хармоничното включване в градския организъм на елементи от
историческото наследство и ландшафта.
На базата на поставените за достигане цели и на комплексните проучвания на
територията на града и около него, са определени основните принципи за формиране
на проектното решение:
∙Усъвършенстване и доразвиване на съществуващата градска структура;
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∙Усъвършенстване и допълване на архитектурния облик чрез въвеждане на нови
строителни системи, както и възможности за нови идеи за обитаване – малко и
средноетажни групи, терени за еднофамилни сгради в зелена среда ;
∙Усъвършенстване на комуникационната мрежа на града при осигуряване на
напречни връзки (посока север-юг) , доразвиване на жизнено важни направления
«изток-запад», като се осигурява лесен и бърз достъп до основните притегателни
центрове - главен градски център, зони за приложение на труд, обитаване и отдих, при
осигуряване на диференцирани пешеходни връзки между тях, както и приобщаване на
квартали, които са комуникационно изолирани ;
∙Усъвършенстване на центровата система, запазване и обогатяване на
основната пешеходна ос на града;
∙Осигуряване на необходимите рекреационни зони за жителите на града, чрез
запазване и доразвиване на съществуващата зелена система, местата за спорт и отдих;
Поставените цели и основни принципи са залегнали в предложения Общ
устройствен план и тяхното реализиране би осигурило създаването на една съвременна
градоустройствена структура с възможност за нейното пълноценно функциониране след
прилагането им.
2.Организация и развитие на териториалната и функционално-пространствена
структура
Направените изводи по отношение на съществуващата градска структура,
комплексната оценка на средата, поставените цели, както и очакваните изменения в
демографското и социално-икономическо развитие, са послужили за основа при
изграждане на градоустройствената концепция за изработване на Общия устройствен
план на гр.Ямбол.
Предварителният проект обхваща две основни зони, които са подложени на анализ и
конкретизирани с решения за усвояване на територията.

2.1.Извънселищна територия. Предложения за включване в регулация
Жилищни зони
1.Включване в градския организъм терени, разположени източно от ж.к «
В.Левски» и «Възраждане». В тях са проведени множество процедури по смяна на
предназначението на земите и изградени жилищни сгради. Територията ще се обслужва
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комуникационно, основно от ново предвиденото продължение на ул.”Руен” до връзката
й с ул.”Граф Игнатиев”.
2.Усвояване на терени за малко етажно жилищно застрояване, заключени от
«Специален терен» на запад, южно от ж.к. «Д-р Дончев» и Болничен комплекс и северно
от продължението на ул.»Н.Петрини».
3. Усвояване на част от придобитите от Общината терени в м.”Червен баир” за
жилищни нужди.
Производствени зони и ядра
1. Западна посока- Предложение за включване в регулационни граници на терен,
северно от пътя Сливен Ямбол, подходящ за логистични дейности, имайки предвид, че
същия е в непосредствена близост до трасето на магистралата. Предложени са за
включване в регулация и усвоените терени от бившия стопански двор и фирма”Синтер”;
2. Северна посока – Предлага се за включване в регулация на терени в
м.”Старото летище”/ южно и източно от специалния терен, където вече има изградени
мощности. Има и нови предложения и за територии заключени между Северния обход и
“Воинтех”. Най-мащабното предвиждане в тази зона е преотреждането на Специалния
терен за производствени нужди в далеко перспективен план.
3. Източна посока -

Предложенията тук са за нови пунктове в района на

“източния обход” и пътя за с. Черган. Източно от района на учебния комплекс в
кв.”Зорница” се предлага да се изгради зона за развойна и научна дейност.
4. Южна посока – Тук предложенията са най-много. Те включват : Влизане в
регулационните черти на града усвоените територии за производствено-складови
дейности в кв. “Тракия” и тези южно от ж.к “Каргон” и “Възраждане”. Такива терени има и
от двете страни на път I-7 за Елхово, под ж.к. “Граф Игнатиев” и “Диана”.
С проекта се предлагат и земи с право на смяна на предназначението за
производствено-складови дейности.
2.2.Селищна територия
В ОУП на града се предвижда първоетапно развитие на основните функционални
системи в сегашните регулационни граници при

провеждане на реконструкция и

уплътняване на жилищната зона, усвояване на свободните терени в регулация.
Особено внимание е отделено на специалните терени в града, като за тяхното бъдещо
развитие е предложена нова устройствена концепция.
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Жилищна зона
Възможностите за развитие в централната част са :
- Реконструиране, адаптация и съхранение на съществуващия сграден фонд.
- Интензификация на застрояването, чрез въвеждането на нови устройствени
зони – Ц и Ц1 , устройствените параметри, на които дават по-големи възможности за
застрояване;
- Комплексното обществено обслужване е организирано основно в главния
градски център, който е основен градообразуващ фактор, разположен линеарно в
посока изток - запад.
-

Създаване

на

хармонизирана

среда

около

елементите

на

културно

историческото наследство.
С проектът се предлага усвояване за жилищни нужди на незастроени територии в
Първи район и кв.”Хр.Ботев”.
Зелената система в предлагания й вид, обвързва жилищните и обслужващи
територии и хармонизира средите за ежедневен и седмичен отдих.
Производствени територии

Концепцията на предложеното устройствено решение на производствените
терени на град Ямбол се базира на максималното уплътняване на съществуващите
индустриални територии, обогатени с обосновани локални намеси на “безвредна
промишленост” в градските територии, развитие на малки и средни предприятия (МСП),
и обеспечаване на перспективното развитие на инвестиционни проекти с регионални и
национални функции.
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10. Комуникационно-транспортна система
План-схемата на комуникационно-транспортната система (ПСКТС) е разработена
в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на града (ОУП). Целта на
разработката

е

усъвършенстване

да

се

на

проучат

и

анализират

възможностите

транспортно-комуникационната

за

система,

развитие

като

и

основен

структуроопределящ фактор за териториалното развитие на урбанизираната среда. В
процеса на работата по плана е направено проучване и анализ на състоянието и
възможностите на съществуващата транспортно-комуникационна система на града,
връзките й с републиканските и общински пътища, състоянието и функционирането на
обществения транспорт за превоз на пътници (ОТПП), проблемите на паркирането,
пешеходното движение, наличността на съоръжения обслужващи транспорта и пр.

ВРЪЗКИ С РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Ямбол

е

разположен

в

югоизточната

част

на

страната

и

е

важен

административен, икономически, културен и транспортен център на територията на
Югоизточния район за планиране (ЮИРП). Градът е тангиран от изток от първокласния
път І-7 (Румъния – Шумен – Ямбол – Лесово - Турция), по който се осъществяват
основните транспортни кореспонденции с центъра на ЮИРП – Бургас и Черноморието,
както и със Северна България и Република Турция. С другия важен център на ЮИРП –
Сливен ( а оттам и със София), градът е свързан с второкласния път ІІ-53 (Горна
Оряховица – Бяла – Сливен – Ямбол – Калчево – Средец).
Градът е свързан директно или индиректно с третокласните пътища:
- ІІІ – 555 (Нова Загора-Млекарево) – Омарчево – Кермен – Безмер – о.п.
Ямбол;
- ІІІ – 536 – о.п.Ямбол – Роза – Меден кладенец – Скалица – Маза – (ТЕЦ ІІ
– Полски градец);
- ІІІ – 5303 – обходен път север на Ямбол;
- ІІІ – 5304 – Ямбол – Кукорево – п.к. Окоп – о.п. Ямбол;
- ІІІ – 5305 – Ямбол – Веселиново – Завой – Жельо войвода – Калояново
(о.п. Сливен – о.п. Ямбол);
- ІІІ – 5503 – ( Нова Загора–Млекарево) – Радево – Еленово - Златари –
Бояджик – Болярско (о.п.Ямбол – Роза);
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- ІІІ – 7602 – Тополовград – Голям манастир – Крумово – Генерал Инзово –
Роза.
В момента се строи автомагистрала „Тракия”, чието трасе минава между Сливен
и Ямбол ( непосредствено северно от Дражево и Кабиле). Връзката на града с
магистралата ще се осъществява чрез три пътни възела (тип „непълна детелина”) при
пресичанията с ІІ-53, пътят Ямбол – Кабиле – Жельо

войвода – Калояново и с І-7

(между Веселиново и Зимница).
Наличните пътни връзки и строящата се автомагистрала осигуряват една
перфектна транспортна достъпност до града по отношение на автомобилното
движение.
По отношение на железопътния транспорт Ямбол е свързан с магистралната
ж.п.линия № 8 (София - Пловдив – Ст.Загора – Ямбол – Бургас), както и с локалната
ж.п. връзка Ямбол – Елхово.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННАТА СИСТЕМА
Първите транспортно-комуникационни проучвания в Ямбол (базови, профилни и
кръстовищни преброявания, анкети за подвижността на населението по предприятия и
местоживеене, кордонни преброявания и др.) датират от 1967-1968г., когато към
Община

Ямбол

е

създадена

постояннодействаща

преброителна

група

под

методическото ръководство на „Главпроект”. През 1975г. е изготвен Генерален
транспортно-комуникационен

план,

придружаващ

изготвения

от

колектив

на

„Главпроект” ОГП с ръководител арх. Иван Лазаров и арх. Райко Петров. Планът
отговаря на тогавашните постановки за социално-икономическо и териториалноустройствено развитие на града с хоризонт 1990г. Малка част от предвижданията му са
изпълнени. През 1985г. колектив на ТПО-Пловдив изготвя Генерален план за
организация на движението (ГПОД) за периода 1986-1990 г.
Класификацията на първостепенната улична мрежа (ПУМ) е по старата
действаща тогава Класификация на уличната мрежа. Като улици ІІ клас са предвидени
бул. „Д.Благоев”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Янко Сакъзов”, бул. „Крайречен”. Третокласни
са улиците „Ямболен”, „Пирин”, „Страхил войвода”, „Дружба”, „Хан Тервел”, „Индже
войвода”, „Жеко Андреев”, „Д-р Кръстев”, „Оборище”, „Битоля” , „Милин камък” и др.
Общата

дължина

на

уличната

мрежа

първостепенната улична мрежа е 37,6 км.

в

града

е

111,2

км,

от

които

При площ на града от 14,86 км 2 това
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означава плътност на първостепенната улична мрежа от 2,53 км/км 2, при нормативни
стойности 3-4 км/км2, а за централните зони – 4-5км/км2. Значителна част от ПУМ не
отговаря на необходимите технически характеристики, а класификацията е на
функционален признак.
През 2004г. е изготвен ГПОД за централната градска част, като основната цел е
била извеждането на транзитното движение по направлението Сливен – Елхово.
Предложението на този план е улиците „Хр.Смирненски”, „Страхил войвода”, „Цар
Самуил”, „Ст.Параскевова”, „Пети януари” и „Хан Тервел” (до ул. „Преслав”) да станат
еднопосочни.
Има проект за ОГП и ГКТП, изготвен от колектив с ръководители арх. Иван
Димчев и инж. Людмила Дюлгерова, който обаче не е преминал през никакви процедури
по съгласуване, поради което може да се смята, че не е актуален.
Структурата и схемата на ПУМ на всеки град са плод на неговата вековна
история. За Ямбол е характерно изграждането на жилищната зона на изток от р.Тунджа,
докато териториите от западната страна са промишлени.

Обслужването и връзката

между тези територии се осъществявна с радиална улична мрежа, чиито главен
недостатък е претоварването на градския център с транзитно движение и затруднената
връзка между периферните градски зони и вторичните центрове. За избягване на тези
затруднения се предвиждат околовръстни тангенциални улици или градски рингове. В
случая допълнително затруднение за движението е преоразмерената пешеходна зона
по ул. „Раковски” и ул. „Търговска”. За извеждане на транзитното движение от града са
изградени Северен обходен път (Републикански път ІІІ-5303),

Западен обходен път

(част от Републикански път ІІІ-555), Източен обходен път (част от Републикански път ІІІ5305) и Южен обходен път (част от Републикански път ІІ-53). За съжаление тези пътища
не оформят цялостен ринг, а са отделни пътни участъци. Особено тежко е положението
с обходен път Юг. Липсата на връзка с обход Запад вкарва транзитното и тежкотоварно
движение в чисто жилищни територии с много тесни улици, като „Атанас Кратунов”,
„Яворов” и „Клокотница”. Вече е изготвен проект за рехабилитация на обход Юг и връзка
с обход Запад с пътен възел над ж.п.линия София-Бургас и предстои неговата
реализация. Все пак обход Юг разделя квартал „Каргон” от кв. „Тракия”.
През територията на града премнават 18 км. пътища от Републиканската пътна
мрежа, за чието поддържане средствата от Републликанския бюджет са крайно
недостатъчни. Общинският бюджет позволява само изкърпване на участъци от ПУМ и
козметични ремонти.
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Реконструирана е ул. „Преслав”, чрез осигуряване на трета лента за движение в
участъка от пл.”Боровец” до ул. „Ал.Стамболийски”.
С оглед подобряване на състоянието на уличната мрежа е изготвена „Стратегия
за възстановяване и развитие на пътната инфраструктура на община Ямбол за периода
2010 – 2013г.” В списъка с обекти са включени 30 улици или части от тях. Дейностите в
стратегията са разделени на две части – основни ремонти на улици и текущ ремонт на
участъци от уличната мрежа. Текущите ремонти са разделени на три етапа, подробно
описани в Приложениие № 1 към Стратегията.
Общината има готовност за реконструкция на основни артерии, като „Д.Благоев”,
„Я.Сакъзов”, „Ген. Заимов” и „Гр.Игнатиев”, но пречка е амортизираната водопроводна
мрежа, без подмяната на която реконструкцията е невъзможна.
От първостепенната улична мрежа много малка част има необходимите
технически характеристики. С четири ленти за движение са улици „Гр.Игнатиев”, „Ген.
Заимов”, „Д.Благоев”, бул. „Николай Петрини” (до ул.”Г.Дражев”) и ул. „Преслав” от ул.
„Акация” до входа от Веселиново. Всички останали улици са с по две ленти за
движение.
От последните преброявания в града (1987г.), най-натоварени са кръстовищата
„Д.Благоев” – „Ямболен” – 3042 Ел.к./час и „Ген. Заимов”-„Гр.Игнатиев” – 2217 Ел.к./час.
От тогава не са правени никакви преброявания.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
На две нива е решено само кръстовището „Николай Петрини” – „Граф Игнатиев” с
непълни развръзки. Останалите кръстовища са на едно ниво, като 9 от тях са
регулирани със сфетофарни уредби:
-

ул. „Д.Благоев” – ул. „Ямболен”

-

ул. ”Д.Благоев” – ул. „Бузлуджа”

-

ул. „Д.Благоев” – ул. „Преслав”

-

ул. „Д.Благоев” – ул. „П.Хитов”

-

ул. „Ген. Заимов” – ул. „Търговска”

-

ул. „Гр.Игнатиев” – при Кауфланд

-

ул. „Гр. Игнатиев” – ул. „Милин камък”

-

бул. „Николай Петрини” - ул. „Г.Дражев”

-

бул. „Николай Петрини” – автогара Крали Марко
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Останалите кръстовища са регулирани предимно с пътни знаци. Като цяло
знаковото стопанство е недостатъчно. Не по-добро е и състоянието на пътната
маркировка. Липсват стрелки, водещи линии, стоп-линии и пешеходни пътеки. В
централната част има забрана за товарното движение.
Първостепенната улична мрежа е с двупосочно движение. Изпълнен е плана за
организация на движението за ЦГЧ, по силата на който еднопосочни са улиците „Хр.
Смирненски”, „Страхил войвода”, „Цар Самуил”, „Пети януари” и „Хан Тервел” (до ул.
„Преслав”).

СТЕПЕН НА МОТОРИЗАЦИЯ
Степента на моторизация се измерва в бройки превозни средства на 1000
жители. В случая се интересуваме преди всичко от леките коли, като най-масови
участници в движението, формиращи основните потоци от вътрешноградските
транспортни кореспонденции.
Съгласно данните от Община Ямбол за броя на регистрираните леки автомобили
през последните 5 години и данните от преброяване на населението през 2011г.,
степента на моторизацията в гр. Ямбол е показана в следващата таблица:
Години

2006

2007

2008

2009

2010

Брой леки коли община

22071

22171

22873

24460

25314

Брой леки коли Град

21687

21785

22745

24034

24873

Население община

77961

26982

76030

75160

74132

Население град

76606

75643

74708

73854

72843

Степен на моторизация

283,10

288,00

304,45

325,42

341,46

Показатели

За сравнение с аналогични изследвания с други градове показателите за
достигната степен на моторизация са следните:
- Варна

1997г. – 262 / 1000
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2006г. – 381 / 1000
2007г. – 399 / 1000
- Ст.Загора

2000г. – 285 / 1000
2001г. – 299 / 1000
2002г. – 310 / 1000
2003г. – 328 / 1000

- Шумен

2000г. – 230 / 1000
2003г. – 284 / 1000
2005г. – 326 / 1000

За разглеждания период от 2006г. до 2010г. степента на моторизация е
нарастнала с 58,36/1000 или средногодишно с 14,59/1000. Ако приемем условно, че този
ръст се запази през следващите 15 години (хоризонт 2025г.), то степента на
моторизация би достигнала 560/1000.
Ръстът на степента на моторизация на населението се определя от два
компонента – брой леки коли и население. При непрекъснато увеличаване на броя на
леките коли и същевременно намаляване на броя на населението, абсолютната
величина на степента на моторизация ще расте в зависимост от динамиката и посоките
на изменение на определящите я компоненти.
Съгласно „Прогноза за развитие на моторизацията в градовете в България до
2000г.” от 1978г., Ямбол е определен като град от ІІ група, която се характеризира със
средна степен на моторизация и бавен темп на нарастване. Степента на насищане в
2000г. за тази група бе предвидена 317,58/1000 при около 7% годишно нарастване.
Практически тази степен на моторизация в Ямбол е достигната в средата на 2008г.
Съгласно

„Наредба

за

планиране

и

проектиране

на

комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр.86/2004г.), за етапа до
2020г. транспортните системи трябва да се оразмеряват за степен на моторизация 550600/1000, което отговаря на очакваната прогнозна степен на моторизация в Ямбол през
2025г. (560/1000).

172

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (ОТПП)
ОТПП е представен от 18 автобусни линии с различна дължина на маршрутите,
време на изпълнение, брой курсове за деня, брой спирки и посочност на движение.
Съществуващото положение е онагледено в таблица № 1 „Маршрутни линии” и
таблица № 2 „Спирки по линиите на ОТПП”.
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ТАБЛИЦА 1
МАРШРУТНИ ЛИНИИ

Брой курсове
МАР

МАРШРУТ

ШРУТ
№

за деня

Време на

изпълнение Делнични

Брой

Празнич-

Забележка

спирки

дни

ни дни

54

48

37

18,6

-

58

46

36

16,0

-

Обръщател „Изток”– ул. „Търговска” – ул. „Милин камък” – ул.”Граф
Игнатиев” – ул.„Търговска” -

ул. „Срем” – „Крайречен булевард”– ул.

„Г.Дражев”– ул. „Бузлуджа”– ул. „Ж.Папазов”– ул. „Д.Благоев” –
1

ул.”Пирин” – Ж.П. Гара – УЛ.”ПИРИН” - БУЛ. „ЕВРОПА” – „ЯЗАКИ”„МИРОЛИО”-„СИЛА”- БУЛ.”ЕВРОПА”- УЛ. „ПИРИН” –ЖП ГАРА –

04:25 ч. до
23:00 ч.

ул.”Пирин” ул. „Д.Благоев” - ул. „Бузлуджа”– ул.„Ж.Папазов”– ул.
„Г.Дражев”– „Крайречен булевард”- ул. „Срем” – ул.„Търговска” ул.”Граф Игнатиев” – ул. „Милин камък” – ул.„Търговска” – Обръщател
„Изток"
Обръщател
„Север”–ул.”Преслав” – ул. „Д.Благоев” – ул,”Ж.Папазов”
– ул.”Бузлуджа” – ул.”Г.Дражев” – ул.”Ат.Кратунов” – Обращател
„Златен рог -ЮГ” –ул.”Ат.Кратунов” – ул. „Яворов” – ул.”Клокотница” –
ул.”Оборище” – ул. „ д-р Кръстев” – ул.”Руен” – последна напречна
2

улица между ул. „Битоля” и ул. „Руен” - ул.”Битоля” - ул.”Индже

06:00 ч. до
22:00 ч.

войвода”- ул . „Г. Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул.”Ж.Папазов”; ул.”Д.
Благоев”;ул. „Преслав” – Обръщател „Север”
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Обръщател „Изток” –ул.”Търговска” – ул. „Милин камък” – ул„Гр.Игнатиев” – ул.”Търговска” – ул. „Срем” – ул.”Крайречен
булевард” – ул.”Г.Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул.”Ж.Папазов” – ул. „
5

Д.Благаев” – ул.Преслав” -Обръщател „Север” – ул.Преслав”- ул. „
Д.Благаев” – ул.”Ж.Папазов” – ул. „Бузлуджа” – ул.”Г.Дражев” –

06:00 ч. до
22:00 ч.

58

46

20

15,8

2

Х

31

20,0

2

Х

33

13,3

-

ул.”Крайречен булевард” – ул. „Срем” – ул.”Търговска” – ул„Гр.Игнатиев” – ул. „Милин камък” – ул.”Търговска” – Обръщател
„Изток”
Обръщател „Изток” – ул. „Търговска” – ул.”Милин камък” –– ул. „Граф
Игтатиев” – ул. „Ген.Заимов” – ул. „Д. Благоев” – бул. „Европа”обходен път „Запад” – пътя между завода за Малц и „АРЗ”7

Обръщател „Ягода”- път между „САТКО” и „СИЛА”- бул. „Европа” -ул.
„Д. Благоев”- ул.”Ж.Папазов” – ул. „Бузлуджа”–ул.”Г.Дражев” –

07:00 ч. до
17:00ч.

ул.”Крайречен булевард” – ул. „Срем” – ул.”Търговска” – ул„Гр.Игнатиев” – ул. „Милин камък” – ул.”Търговска” – Обръщател
Обръщател
„Изток”- ул.”Търговска”;ул.”Милин камък”; ул.Гр. Игнатиев”;
„Изток”
ул. „Търговска” - ул. „Срем”; „Крайречен булевард”; ул. „Г. Дражев”;
ул.”Бузлуджа”; ул.” Ж.Папазов” ; ул.”Д.Благоев”; ул.”Ямболен” – път за
11

„Ормана”; ул.”Ямболен”; ул.”Д.Благоев”; ул.” Ж.Папазов”;

07:00ч. до
17:00 ч.

-

ул.”Бузлуджа”; ул. „Г. Дражев”; ул.„Крайречен булевард”; ул. „Срем”;
ул. „Търговска”; ул.”Гр. Игнатиев”; ул.”Милин камък”; ул.”Търговска”;
Обръщател „Изток”
Обръщател „Кабиле” – ул.”Индже войвода” ; ул. „Ат. Кратунов”; ул.”

12-А

Ямболен” ; бул. „Европа” – обходен път „Запад” – път между завод

04:00 ч. до

за Малц и „АРЗ” Обръщател „Ягода” – път между „САТКО” и „СИЛА” -

до 17:00 ч.

бул. „Европа”.– ул. „Ямболен” ; ул.”Ат. Кратунов”; ул. „Жеко Андреев”;
ул. „д-р Кръстев”;

ул. „Индже войвода” - Обръщател „Кабиле”

Не се
3

Х

26

16,0

изпълнява
към
момента
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Обръщател „Изток” - ул. „Търговска” – ул.”Милин камък” - ул. „Гр.
Игнатиев” – ул. „Търговска” – ул. „Срем”- „Крайречен булевард” – ул.
„Г. Дражев” - -ул. „Ат. Кратунов” – ул. „Ямболен” – Обръщател
13

„Ямболен” – ул. „Ямболен” – ул. „Атанас Кратунов” – ул. „Жеко
Андреев” – ул.”д-р Кръстев” – ул. „Индже войвода” – „Крайречен

07:00 ч. до

2

17:30ч.

Х

35

19,0

-

булевард” – ул. „Срем”- ул. „Търговска” – ул. „Гр. Игнатиев” –
ул.”Милин камък” - ул. „Търговска” – Обръщател „Изток”
Обръщател „Златен рог - Юг” – крайречен път в ж.к. „Златен рог” – ул.
„Дружба” – ул ”Н. Петрини” – „Крайречен булевард” – ул. „Срем” – ул.
13-А

„Търговска” – ул. Граф Игнатиев” - ул. „Мр. Море” – ул. „Милин

Изпълнява
06:50 ч.

1

Х

17

5,5

камък” – ул. Търговска” - Обръщател „Изток”

се в учебни
дни еднопосочно

Обръщател „Север” –ул. „Преслав” – ул. „Д.Благоев” – бул. „Европа”
обходен път „Запад”- път между завод за Малц и „АРЗ” – Обръщател
14-А

„Ягода” – път между „САТКО” и „СИЛА” – бул. „Европа”- ул.

7:20 ч. до
17:00 ч.

2

Х

25

14,0

-

„Д.Благоев” –ул. „Преслав” -Обръщател „Север”
с. Кукорево – Обръщател „Диана” – път в жк „Диана” – ул. „Гр.
Игнатиев” – ул. „Търговска” – ул. „Срем” – „Крайречен булевард” –

23 бр.

ул. „Н. Петрини” – ул. „Дружба” –крайречен път в ж.к. „Златен рог”; ул.
16

„Индустриална” –Обръщател „Топлофикация”- ул.„Индустриална” –
крайречен път в ж.к. „Златен рог” - ул. „Дружба” – ул. „Николай
Петрини” – „Крайречен булевард” – ул. „Срем” – ул. „Търговска” – ул.

06:00 ч. до
22:00ч.

60

48

26
/24/

13,0 км.

курса се

/ 16,0

изпълня-

км/

ват до
c.Кукорево

„Граф Игнатиев” – път в ж.к. „Диана” – Обръщател „Диана” - с.
Кукорево
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ул. „К.Иричек” /Минералма баня/-ул.”Ал. Стамболийски” – ул.
„Бузлуджа” – ул. „Г.Дражев” – „Крайречен булевард” –
18

ул.”Търговска” – ул. „Гр. Игнатиев” – път за

ул. „Срем” –

с. Кукорево –

Гробищен парк- път за с. Кукорево– ул. „Гр. Игнатиев” –

Изпълнява
се в събота,

07:20 ч. до
12:00 ч.

Х

15

18

9,7

ул.”Търговска” – ул.”Срем” – „Крайречен булевард” – ул. „Георги
Дражев” – ул.”Бузлуджа” –ул. „Д. Благоев” -

неделя и
официални
християнски

ул. „Константин

празници

Иричек” /Минерална
Обръщател
„Север” баня/
– ул. „Преслав” – ул. „Д.Благоев” УЛ. „Ж.
ПАПАЗОВ”;УЛ.„БУЗЛУДЖА”;УЛ. „Г. ДРАЖЕВ”;

УЛ.„НИКОЛАЙ

ПЕТРИНИ”; УЛ.„ДРУЖБА”; Ж.К.„ЗЛАТЕН РОГ”; УЛ.
„ИНДУСТРИАЛНА”; УЛ.„ЯМБОЛЕН.” - ул. „Пирин”- Ж.П.Гара – ул.
20

„Пирин”-ул. „Ямболен” – к–с”Златен рог”– „крайречен път - Зл. рог”– ул.

5 бр. курса в
05:30 ч. до
23:20ч.

делнични дни
28

16

47

20,2

„Ат. Кратунов” – ул.”Яворов” – ул. „Клокотница” – ул. „Оборище” – ул. „

се движат до
сп. „Топлофи-

д-р Кръстев” – ул. „Индже войвода” .- ул. „Г.Дражев” – „Крайречен

кация”

булевард” – ул. „Срем” – ул. „Търговска” – ул. „Граф Игнатиев”–
ул.”Милин камък” – вход-изход Чарган – обходен път „Изток” – главна

20-А

обслужваща улица в к-с „Бенковски”; ул. „Преслав” – Обръщател
Обръщател „Север” – ул. „Преслав” – ул. „ Д.Благоев” – ул. „Пирин” –
„Север”
-ЖП гара- ул. „Пирин” - ул. Ямболен” – ул. „Индустриална” –
„Топлофикация”

4:20 ч. до
7:30 ч.

2

Х

17

10,0

Изпълнява се
еднопосочно

23 – разделен на три подмаршрута
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Обръщател „Изток” – ул. „Търговска” – ул. „Милин камък” – ул.”Граф
Игнатиев” – ул. „Търговска” – ул. „Срем” –„Крайречен булевард” – ул.
„Г.Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул. „Ж.Папазов” – ул. „Д.Благоев”- бул.
23

„Европа” – Обходен път „Запад” път за с. Безмер – Обръщател

06:00 ч. до

„Калибровани стомани” - Обходен път „Запад” –бул. „Европа”- ул.

20:00 ч

2

2

36

19,0

-

1

Х

38

30,0

-

4

5

38

30,0

-

„Д.Благоев”- – ул. „Ж.Папазов” - ул. „Бузлуджа” - ул. „Г.Дражев” „Крайречен булевард”- ул. „Срем” – ул.”Граф Игнатиев”- ул. „Милин
камък” – ул. „Търговска” - Обръщател „Изток
Обръщател „Изток” – ул. „Търговска” – ул. „Милин камък” – ул.”Граф
23
КОС
ЛОЗЯ

Игнатиев” – ул. „Търговска” – ул. „Срем” – „Крайречен булевард” –
ул. „Г.Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул. „Ж.Папазов” – ул. „Д.Благоев”бул. Европа”-път за гр. Сливен – път за язовир „Кринчовица” - път
под язовирна стена – път за с, Безмер – обходен път „Запад” – бул.

06:00 ч. до
20:00 ч.

„Европа” - ул. „Д. Благоев” - ул. „Ж.Папазов” - ул. „Бузлуджа” - ул.
„Г.Дражев” - „Крайречен булевард”- ул. „Срем” – ул.”Граф Игнатиев” ул. „Милин камък”
„Търговска”
- Обръщател
„Изток”
Обръщател
„Изток”– ул.
– ул.
„Търговска”
– ул. „Милин
камък” – ул.”Граф
Игнатиев” – ул. „Търговска” – ул. „Срем” –„Крайречен булевард” – ул.

23

„Г.Дражев” – ул. „Бузлуджа” – ул. „Ж.Папазов” – ул. „Д.Благоев”-

ЛО-

бул.”Европа”- път за гр. Сливен – път за язовир „Кринчовица” - път

06:00 ч. до

ЗЯ

под язовирна стена – път за с, Безмер – път за „Лозята” –Обръщател

20:00 ч.

„Лозята” – път за с. Безмер - обходен път „Запад” –бул. „Европа”- ул.
„Д. Благоев” - ул. „Ж.Папазов” - ул. „Бузлуджа” - ул. „Г.Дражев” „Крайречен булевард”- ул. „Срем” – ул.”Граф Игнатиев” - ул. „Милин
камък” – ул. „Търговска” - Обръщател „Изток”
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Обръщател „Север” – ул. „Преслав” – главна обслужваща улица в
ж.к.”Бенковски” -. Обходен път „Изток” – вход-изток за с. Чарган - ул.
„Милин камък” – ул. „Гр. Игнатиев” – ул. „Търговска” – ул. „Срем” – ул.
„Крайречен булевард” - ул. „ Г.Дражев” - ул.”Ат. Кратунов” –
25

крайречен път в ж.к.”Златен рог” ; ул.”Индустриална” ; ул.”Ямболен”
;ул.”Пирин”; Ж.П.Гара -ул.”Пирин”; УЛ.”ЯМБОЛЕН”; УЛ.

04:00 ч. до
22:44 ч.

29

17

40

19,5

-

„ИНДУСТРИАЛ-НА” ; УЛ.”КРАЙРЕЧЕН ПЪТ В Ж.К. „ЗЛ. РОГ”; УЛ.
„ДРУЖБА” – УЛ. „Н.ПЕТРИНИ” – УЛ. „Г.ДРАЖЕВ” – УЛ. „БУЗЛУДЖА”
–

УЛ. „ЖОРЖ ПАПАЗОВ”- ул. „Д.Благоев” – ул.”Преслав” –

Обръщател
Обръщател „Север”
„Север” – ул. „Преслав” – главна обслужв. улица в
25-А

ж.к.”Бенковски” -. Обходен път „Изток” – вход-изток за с. Чарган – ул.
„Милин камък” – ул. „Търговска”

Обръщател „Изток”

07:00 ч. до
08:00 ч.

Изпълнява се
2

Х

9

5,0

в учебни дни
едно-посочно
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ТАБЛИЦА 2
СПИРКИ ПО ЛИНИИТЕ НА ОТПП – 80 бр.

№

1

Име

Местонахождение

на спирка

/адрес/

Объщател „Изток”

Ул. „Търговска”

ХАЛЕ -

Вид

№

Брой

спирко-

спирко-

на автобусни

преминаващи

заслони

заслони

линии

автоб. линии

1

малък

1;5;7;23

4

2

голям

1;5;7;23

4

1;5;7;23

4

1;5;7;23;20;25

6

1;5;7;23;20;25;

7

търговски
обекти

/срещу ДАП/
Ул. Търговска.”

2

Брой

/преди СБА– в

+

посока центъра на

малък

града/
2
3

ТХВП –

Ул. Търговска

голям
+
малък

Ул. „Милин
4

5

6

РУМ –

ДРАМА
УЧ-СКИ ИНСТ- Т

2

голям

камък”/преди и

+

след РУМ /

малък

Ул.”Гр. Игнатиев”

2

+

/до поща „Аврен”/
Ул.”Гр. Игнатиев

голям

16

малък
1

малък

1;5;7;23;20;25;

7
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16
2
7

СТАРА АВТОГАРА

Ул. „Търговска”

голям
+

1;5;7;23;20;25;

7

16

голям

8

9

РОДОПА -

НОВА АВТОГАРА

10 Д. ДЕБЕЛЯНОВ

Крайречен

2

+

булевард
Крайречен

2

голям
+

7

16

1;5;7;23;20;25;

7

16

голям
2

голям
+

булевард / до НТС/

1;5;7;23;20;25;

7

16

малък
2

11 БЪЛГАРИЯ

1;5;7;23;20;25;

малък

булевард
Крайречен

голям

Ул. „Г. Дражев”

голям

1;5;7;23;20;25;

6

7; 1; 7;23;;25;

6

+
малък
2

12 - БИЛЛА

Ул. „Д. Благоев”

голям
+
малък

ХЕС/ ул. Пирин/

Ул. „ПИРИН

15 ЖП гара – обръщател

Ул. „Пирин

16 ХР. БОТЕВ

Ул „Преслав” ” /

13

1

малък

1;20;25

3

1

голям

1;20;25

3

1

малък

14-а;5;20;25

4
181

срщу ПътноУпр-е/
2
17 БЕНКОВСКИ

Ул „Преслав”

голям

14-а;5;20;25

4

+
малък

18 БЕНКОВСКИ- комп-с

19 ТИМОК

К-с Бенковски
Ул. „Преслав”/до

1

голям

20;25

2

2

голям

14-а;5;20;25

4

+

Каучукови изделия”

малък

20 ПРЕСЛАВ

Ул „Преслав

1

малък

14-а;5;20;25

4

21 АКАЦИЯ

Ул „Преслав”

1

малък

14-а;5;20;25

4

2

малък

14-а;5;20;25

4

14-а;5;20;25;7

5

22 Читалище ЗОРА

Ул „Преслав”

+
голям
3

23 Боровец

Ул „Преслав”

голям
+
малък+малък

24 Милин камък
25 Обръщател Диана
26 Граф Игнатиев –

Ул. „Милин камък /

1

малък

1;20;5;7;23

5

1

голям

16

1

2

голям

16

1

до маг-н „Анди”/
К-с ДИАНА
Ул. „Гр.Игнатиев”/
до зелената къща/

+
182

малък
27 ТМТ

28 Стадиона –

Ул. Дружба

2

голям

16;20;25

3

2

голям

16;20;25

3

16;20;25

3

Ул. Дружба

+
малък

Ул. Дружба/до
29 ТИИЦ -

2

голям

супермаркет

+

„Вилтон”/

малък

30 Търговия

1

малък

16;20;25

3

31 Топлофикация

1

малък

16;20;25

3

32 ХЕС 1

Бул. Европа.

1

малък

7;23;1;14-а

4

33 ХВК

Ул. Дл Благоев

1

малък

23;1;14-а

4

1

малък

7;23;1;14-а

4

Бул. Европа.

1

малък

7;23;1;14-а

4

Обиколен път

1

малък

23;7;14-а

3

1

малък

14-а;7

2

34

Терснаб

35 Сила/топ консерв/
36 АРЗ 37 САТКО

Бул. Европа.

„Запад”
Път м/у Ягода и з-д
Сила

38 Лозята/обръщател/

Пътя за с. Безмер

1

малък

23

1

39 Напоителен канал

М-ст Курткая

1

малък

23

1

40 Златен рог 1

Път от западната

1

малък

20

1
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страна на к-с
Златен рог
Път от западната
41 Златен рог 2

1

малък

20

1

1

голям

20;25;2

3

страна на к-с
Златен рог
Път от ЮГО

42 Златен рог –юг

западната страна
на к-с Златен рог

43 Яворов 1

Ул. Яворов

1

малък

20;25;2

3

44 Яворов 2 -

Ул. Яворов

1

малък

20;25;2

3

45 Оборище

Ул. Клокотница

1

малък

20;25;2

3

46 Страш. Кринчев

Ул. Оборище

1

голям

20;25;2

3

47 Пробуда /Я.Кирчев/

Пл. Стр. Кринчев

1

малък

7

1

48 Битов комбинат

Ул. Ат. Кратунов

1

малък

20;25;2

3

49 Д-р Кръстев

Ул. Д-р Кръстев

1

малък

20;25;2

3

50 Родопа/Възраждане/

Ул. Битоля

1

голям

2

1

51 Кольо Фичето

Ул. Битоля

1

малък

2

1

52 Топливо

Ул.Индже войвода

1

голям

2;20

2

53 Пазара

Ул. Индже войвода

1

голям

2;20

2

54 Хр. Смирненски

Ул. Граф Игнатиев

1

голям

7;11

2
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55 ХЕИ
56 Д-р Дончев

Ул. „Д. Благоев

1

малък

11

1

Обиколен път -

1

голям

20;25

2

Изток

57 Зорница

Ул. Търговска

1

малък

11

1

58 Недялко Царев

Ул. Ямболен

1

малък

11

1

Агрохимическо

1

малък

11

1

1

голям

18

1

2

малък

7,7-а,14,14-а,11

59 Ормана
60 Марица

61 ДЗИ

обслужване
Ул. К.Иречек /до
банята/
Д. Благоев

+
малък
голям

62 ХЕИ

Ген.Заимов

7,11

+
малък
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Някои от линиите работят по синхронизирано технологично разписание (№№
1, 2, 5, 13, 16, 20 и 25).
При влизане в сила на нови разписания на движението на влаковете,
часовете на изпълнение на тези линии се измества в пакет. Тези вътрешноградски
линии имат обща дължина 223 км, а с крайградските маршрути (Кабиле, Кукорево,
Лозята) – 265 км.
Маршрутните линии на ОТПП се движат по улиците от първостепенната
улична мрежа, както и по някои от улиците на второстепенната улична мрежа
(„Ат.Кратунов”, „Яворов”, „Жеко Андреев”, „Битоля”, „Срем”).
Маршрутните линии се отдават от Общината на концесия за 10 години. В
момента превозвачите са два.
Съществено място в транспортното обслужване на населението от града и
региона заемат фирмите за междуселищен и специализиран превоз „Валерос”,
„Дичони” и „Диана бус” ООД, обслужващи 40 междуселищни и градски линии.
По отношение обслужването на територията от спирките на ОТПП в границите
на 5-минутния пешеходен изохрон (при пешеходна скорост 4 км/час) се наблюдава
много добро покритие на жилищната зона с две изключения:
- в ЦГЧ в района на пресичането на ул. „Преслав” и пешеходната зона на ул.
„Раковски”. Получава се една необслужена ( в рамките на 5-минутния изохрон)
територия поради липса на маршрутна линия по ул. „Преслав” в този участък;
- в района на МБАЛ и кварталите северно и южно от болницата. Това налага
устройването на допълнителни спирки по бул. „Д.Благоев” в района на кръстовището
с ул. „П.Хитов”.
В промишлената зона входовете на предприятията практически попадат в
зоната на 5-минутните изохрони, което означава, че спирките са добре разположени
и обслужването с ОТПП е добро.
На

схемата

за

обслужване

от

спирките

на

ОТПП

е

показано

местоположението на съществуващите спирки, както и предложението за нови
спирки, във връзка с предвижданите от плана нови трасета, както и за подобряване
на обслужването по съществуващите трасета на ОТПП.
Изохронограмата за транспортна достъпност (с ОТПП и пеша) до центъра на
града (Безистена) се характеризира с много добри показатели. Най-отдалечените от
центъра територии попадат в границите на 25-минутния изохрон. Съгласно „Наредба
за планиране и проектиране на транспортно-комуникационните системи на
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урбанизираните територии”, транспортната достъпност за големите и средните
градове не трябва да надвишава 30 мин. В границите на 30-минутния изохрон е само
спирката в с. Кукорево.
Преобладаващата част от жилищната територия попада в 10-минутния
изохрон, а промишлената зона - в 15 и 20-минутния изохрон.
При

изработване

на

изохронограмата

са

взети

предвид

както

съществуващите, така и новопредвидените спирки.

ПАРКИРАНЕ
Паркирането или така нареченото „статично движение” е един от най-болните
и трудни за решаване проблеми, пред които се изправя

всяка градска

администрация.
Разглеждайки въпроса за паркирането, трябва да го разделим на два основни
компонента:
- индивидуално паркиране и гариране на личните превозни средства, и
- обществено паркиране, особено в централната градска част.
Като се изключат жилищните комплекси, в останалата част от жилищната зона
възможностите за паркиране и гариране са силно ограничени, поради изключително
високата плътност на застрояване. На някои места се налага да се паркира по
лентите за активно движение или по тротоарите, което намалява в голяма степен
пропускателната способност на улиците.
По отношение на паркингите за обществено ползване в централното градско
ядро са използвани почти всички налични възможности.
Общият брой на паркоместата в града трудно може да се установи. Планът от
1985г. цитира цифрата 2476 паркоместа, а този от 1987г. – 2329. През изминалия от
тогава период цифрите със сигурност са се увеличили, но при всички случаи
наличните паркоместа не задоволяват сегашните нужди.
Необходимо е да се потърсят възможности за изграждане на извънулични
открити и етажни (подземни и надземни) паркинги и гаражи, най-вече в зоните около
градския център и доколкото е възможно в самия център.
Намирането на подходящи места за изграждане на паркинги и паркинг-гаражи
е задача на последващи подробни устройствени планове. Изграждането на
подземни паркинги би могло да се осъществи на военни терени (след евентуалното
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им освобождаване) , както и на някои училищни терени, след внимателна преценка
на санитарно-хигиенните изисквантия и необходимата организация на движение.
Прогнозното население на града за 2025г. е 75000, a поизискване за
оразмеряване на инженерните системи 80000.
При долна граница на нормативната степен на моторизация 550 л.к./1000
жители се очаква, че към 2025г. в града ще има, 41225 или 43956 леки коли в
съответствие с цитираните варианти за развитие. Разбира се, това е една хипотеза,
която зависи от реалното развитие на демографските процеси, ръста на
моторизацията и икономическия статус на населението.
При всички случаи обаче тенденцията на растеж е ясно очертана и поставя
изисквания, които не могат да се пренебрегват или отлагат.
Разпределението на необходмия брой паркоместа за домуване (Р) по
отделните жилищни структури е както следва:
Население
Вар.І

Вр.ІІ

Паркоместа
Р

Р

Вар.І

Вар. ІІ

ОБЩО

75000

80000

41225

43956

ЦГЧ

11210

12000

6165

6593

жк Златен рог

6170

6550

3394

3599

Пром.зона

614

680

338

374

І р-н

26730

28520

14700

15670

жк Зорница,Диана,Хале

12340

13080

6787

7187

жк Гр.Игнатиев

4110

4500

2260

2473

жк Възраждане, В.Левски

5140

5500

2827

3022

Каргона

8225

8740

5424

4802

жк Д-р Дончев

415

430

230

236

Конкретният брой необходими паркоместа се определя с подробните
застроителни планове, съгл. табл. 2 от „Наредба № 2 за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии”.
Решаването на проблемите на паркирането е изключително трудно и
капиталоемко и е един перманентен процес. Необходимо е да се открият и
резервират всички терени, където е необходимо и възможно да се изградят паркинги
и гаражи за индивидуално и особено за обществено ползване.
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ПЕШЕХОДНА ЗОНА
Пешеходната зона в ЦГЧ е формирана от две бивши транспортни улици – ул.
„Раковски” и ул. „Търговска” в участъка от ул. „Г.Дражев” до ул.”Ген.Заимов”.
Практически пешеходната зона продължава в градския парк с пешеходен мост над
р. Тунджа.
Най-активната част от зоната е на пл. „Освобождение” в района на
„Безистена”. Дължината на застроената част от зоната е 1 км. Тази зона фактически
представлява сърцето на града. Тук е концентрирана най-голямата обществена
активност от всякакъв характер. В източна посока зоната приключва с централния
пазар.
Вече споменахме, че част от пешеходната зона остава извън 5-минутния
пешеходен изохрон, поради липса на подходящ напречен маршрут на ОТПП през
нея. По същата причина са затруднени и напречните транспортни връзки.
Транспортното захранване на обектите по двете пешеходни улици също е
затруднено и се осъществява по успоредните на тях малки улици.
След евентуално освобождаване на военния терен, пешеходната зона може
да продължи през него до парк „Боровец”, като в този участък могат да се включат и
велосипедни алеи.

СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ ТРАНСПОРТА
На първо място това са автогарите и ж.п.гара. Главната автогара е
разположена в кв. Каргона на ул. „Русе”. Срещу нея от другата страна на реката се
намира автогара „Крали Марко”. Достъпа до автогарите се осъществява по бул.
„Н.Петрини” през централната градска част по ул. „Бузлуджа” и ул. „Т.Дражев” (за
посоките изток, север и запад). Това не е много удобно, а и площта, с която
разполагат автогарите, не е достатъчна.
С настоящият план се предлага изграждане на нова автогара в югоизточния
край на кръстовището „Д.Благоев” – „Ген.Заимов” (след освобождаване на военния
терен).
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Това място е отлично ситуирано и лесно достъпно от всички външни посоки по
добре изградени габаритни улици (и бъдещи такива).
По отношение на ж.п.гара се очакват промени в коловозното развитие с оглед
модернициране на ж.п. линия София-Бургас за скорост от 160 км/час.
По отношение на обслужването от бензино- и газостанции, градът е
достатъчно задоволен.
В градската територия действат 18 бензиностанции и 8 газостанции ( някои от
тях са комбинирани). Изграждането на нови съоръжения ще върви успоредно с
усвояването на нови територии и необходимостта от по-добро и пълноценно
обслужване на увеличаващия се автопарк.
Очакваното нарастване на автопарка ще изисква увеличение на големите
комплексни автосервизи като фирмени сервизи на големите автопроизводители,
участващи на българския пазар.

РАЗВИТИЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПЪТНАТА И УЛИЧНАТА МРЕЖА
Пътна инфраструктура
По отношение на пътната мрежа в района на Ямбол най-съществения фактор
е строящото се трасе на автомагистрала „ Тракия” между Сливен и Ямбол (по-близо
до Ямбол). Построяването на магистралата и трите връзки на града с нея ще
активизират изключително много транспортните кореспонденции на града по
направлението София-Бургас. Ще се увеличи и трафика по направление на
граничния пункт Лесово – Хамзабейли, особено тежкотоварния. Това поставя нови
изисквания относно провеждането му извън границите на града. За тази цел от
„Пътпроект 2000” е изготвен проект за връзка между обход Запад и обход Юг с
надлез над ж.п.линия София-Бургас, като по този начин транзитното движение се
извежда извън центъра на града.
С настоящия план се предлага още по-радикално решение с продължаване на
Западния обход на юг покрай р. Тунджа, по границите на териториите от Натура
2000, с включване чрез кръгово кръстовище в І-7, непосредствено северно от с.
Окоп. Това би било най-удобната и къса връзка на западния обход към Лесово (ново
трасе 9,00 км. и нов надлез над ж.п.линия). С реализирането на това трасе,
сегашният обход Юг ще поеме предимно градски функции, като районна артерия от
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ІІІ-Б клас, а пътя от с. Окоп до Южния обход ще поеме само входящо-изходящото
движение към и от града.
С цел транспортно обслужване на новоусвоените територии северно от жк
Бенковски и избягване на транзитното преминаване през с. Веселиново, се
предвижда продължаване на Северния обходен път (ІІІ-5303) покрай канала до
излизане на първокласния път І-7 (с нов участък от около 3,70 км).
Улична мрежа
Бъдещото развитие и усъвършенстване на първостепенната улична мрежа на
града е тясно свързано с териториалното му развитие и от необходимостта от
създаване на нови връзки между отделните структурни единици, както и от
подобряване и реконструиране на някои от съществуващите, включително чрез
изграждане на нови кръстовища и пътни възли.
Категоризацията на уличната мрежа е извършена съгласно „Наредба за
планиране

и

проектиране

на

транспортно-комуникационните

системи

на

урбанизираните територии”, както следва:
1. Районни артерии ІІІ-А кл. – две платна със средна разделителна ивица – ІІІА (2 + 2).
2. Районни артерии ІІІ-А кл. с общо четирилентово платно - ІІІ-А (4);
3. Районни артерии ІІІ-Б кл. – двулентови – ІІІ-Б (2);
4. Главни улици ІV кл. двулентови – ІV (2);
5. Събирателни улици V кл. двулентови – V (2).
Първостепенната ( и части от второстепенната) улична мрежа предвидена с
плана е структурирана както следва:
Улици ІІІ-А клас
А. Нови улици
1. Продължение на бул. „Д.Благоев” източно от кръстовището с бул. „Ген.
Заимов” до пресичане с път ІІІ-7072 (входа от с. Чарган) – ІІІ-А (2+2) – 1730 м.
2. Продължение на бул. „Ген.Заимов” на север от кръстовището с бул.
„Д.Благоев” до бул.”Преслав” в района на ул.”Царевец” – ІІІ-А (2+2) – 1070 м.
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Тази връзка ще поеме голяма част от движението по направление Ямбол –
Веселиново и ще разтовари навлизащия в централното ядро бул. „Преслав”.
3. Продължение на бул. „Н.Петрини” на югозапад от кръстовището с ул.
„Индже войвода” с нов мост над Тунджа до ул.„Ат.Кратунов” – ІІІ- А (2+2)- 1260м.
4. Нова пътна връзка от кръстовището на обход Запад с пътя за Безмер до ул.
„Ямболен” ( с нов надлез над ж.п.линия и възел до бензиностанцията) – ІІІ-А (2+2) –
500 м.
5. Удвояване на ул. „Ат.Кратунов” от ул. „Ямболен” до ул.”Жеко Андреев” за
превръщането й в улица ІІІ-А (2+2) – 800 м.
6. Удвояване на участък от обход Запад, попадащ в регулационните граници,
с габарит (2+2) – 2165 м.
Общо: 7525 м.
Б. Съществуващи улици
7. Бул. „Д.Благоев” – ІІІ-А (2+2) – 2760 м.
8. Бул.”Д.Благоев” – ІІІ-А (4) – 1240 м.
9. Бул. „Преслав” – ІІІ-А (2+2) – 1530 м.
10. Бул. „ Николай Петрини” – ІІІ-А (2+2) – 3020 м.
11. Бул. „Граф Игнатиев” – ІІІ-А (2+2) -1665 м.
12. Бул. „Вл.Заимов” – ІІІ-А (2+2) – 600 м.
Общо: 10815 м.
Улици ІІІ-Б клас
Нови улици
13. Продължение на обход Изток северно от бул.”Н.Петрини” – ІІІ-Б (2) – 1300
м.
14. Продължение на обход Изток северно от жк Бенковски до бул. „Руен” – ІІІ-Б
(2) – 690 м.
Общо: 1990 м.
Съществуващи улици
15. Ул.”Пирин” – 920 м.
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16. Ул. „Ямболен” – 6570 м.
17. Обход Изток – ІІІ-Б (2) – 2470 м.
18. Обход Юг – ІІІ-Б (2) – 4460 м.
Общо: 14420 м.
Главни улици ІV клас
Нови улици
19. Продължение на ул. „Руен” източно от ул.”Охрид” с нов мост над р.Тунджа
до бул. „Граф Игнатиев” – ІV (2) – 780 м.
20. Нов пробив от автогара „Крали Марко” до ул.”Хан Тервел” – 100 м.
21. Транспортен тунел по ул.”Преслав” в участъка от ул.”Хан Тервел” до
ул.”Страхил войвода” – ІV (2) – покрит участък 250м. и рампи по 150 м.
Общо: 1430 м.
Съществуващи улици
22. Ул. „Преслав” – ІV (2+2) – 450 м.
23. Ул. „Преслав” – ІV (2) – 1500 м.
24. Ул. „Русе” – ІV (2) – 220 м.
25. Ул.”Георги Гарабачи войвода” – ІV (2) – 180 м.
26. Ул.”Индже войвода” ІV (2) – 1230 м.
27. Ул.”Руен” –ІV (2) – 655 м.
28. Ул.”Д-р Кръстев” – ІV (2) – 605 м.
29. Ул. „Жеко Андреев” – ІV (2) – 1150 м.
30. Ул. ”Търговска” ІV-2 - 1870 м.
31. Ул. „Г.Дражев” – ІV-2 – 270 м.
32. Ул. „Бузлуджа” – ІV-2 - 270 м.
Общо: 8400 м.

По-важни събирателни улици V клас
Нови улици
33. Продължение на ул. „Охрид” на юг до обход Юг – V (2) – 280 м.
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34. Продължение на ул. „Охрид” на север от ул. „Битоля” с нов мост върху
р.Тунджа до бул. „Н.Петрини” – V (2) – 230 м.
35. Продължение на ул. „Филип Тотю” на север от ул. „Атанас Кратунов” с нов
мост над реката до бул. „Н.Петрини” – V (2) – 110 м.
Общо: 620 м.
Съществуващи улици
36. Ул. „Оборище” – V (2) – 680 м.
37. Ул. „Филип Тотю” – V (2) – 255 м.
38. Ул. „Охрид” – V (2) – 480 м.
39. Ул. „Крайречна” ( от „Златен рог” до бул. „Д.Благоев”) – V (2) – 2010 м.
40. Ул. „Дружба” – V (2) – 900 м.
41. Ул. „Индустриална” – V (2+2) – 410 м.
42. Ул. „Индустриална” – V (2) – 800 м.
43. Ул. „Ягода” – V (2) – 1000 м.
44. Ул. „Милин камък” – 1000 м.
45. Ул. „Атанас Кратунов” от пл.„Г.Дражев”до ул.„Яворов”– V (2) – 1050м.
46. Ул. „Жеко Андреев” от ул.„Д-р Кръстев” до пл.„Г.Дражев”– V(2) -550м.
47. Ул. „Георги Шейтанов” – V (2) – 620 м.
48. Ул. „Тимок” – V (2) – 550 м.
Общо: 10305 м.
Общата дължина на улиците ІІІ клас е 34,75 км, от които нови – 9,52 км.
Общата дължина на улиците ІV клас е 9,83 км, от които нови – 1,43 км.
Общата дължина на по-важните улици от V клас е 10,30 км, от които нови –
0,62 км.
Общата дължина на улиците от първостепенната улична мрежа (включително
по-важните

събирателни

улици,

които

по

функционални

характеристики

съответстват на улиците от ІV клас) е 54,88 км. При обща площ на градската
територия 16,76 км2 (вкл. парк „Боровец”) плътността на мрежата е 3,27 км/км 2, при
норматив 3-4 км/км2.
Общата дължина на новопредвидените улици е 11,56 км, от които ІІІ-А кл. –
7,52 км, ІІІ-Б кл. – 2,00 км, ІV кл. – 1,42 км и V кл. – 0,62 км.
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Предвижда се изграждането на два нови пътни възела с непълни развръзки с
мостове над ж.п.линия – на ул. „Ат. Кратунов” и на продължението на обход Запад
на юг. И двата възела са под юрисдикцията на ИАП.
Предвижда се изграждането и реконструиране общо на 20 кръстовнища, от
които 4 кръгови:
1. Кръстовище при входа от Сливен с обходните пътища – реконструкция в
кръгово кръстовище.
2. Кръстовище на бул. „Д. Благоев” – „Пирин” – „Ямболен” – реконструкция в
кръгово кръстовище.
3. Кръстовище „Д. Благоев” – „Ген. Заимов” – реконструкция в ново кръгово
крастовище ( включване на нови клонове и подход към нова автогара).
4. Ново кръстовище при продълженията на бул. „Д.Благоев” и обход Изток.
5. Ново кръстовище при пресичане продължението на бул. „Д.Благоев” с път
ІІІ-7072 ( входа от с. Чарган).
6. Ново кръстовище на бул. „Преслав” и продължението на бул. „Ген. Заимов”.
7. Ново кръстовище при входа от Веселиново с пресичане продължението на
обход Изток.
8.

Ново

кръстовище

при

пресичането

на

обход

Север

(ІІІ-5305)

с

продължението към І-7.
9. Кръстовище на ІІІ-555 (входа от Безмер) и обход Юг – реконструкция в
кръгово кръстовище.
10. Реконструкция на кръстовището „Ат.Кратунов” – „Крайречна”.
11. Реконструкция на кръстовището „Ат. Кратунов” – „Юндола”.
12. Ново кръстовище „Ат. Кратунов” – „Ж.Андреев” и новото продължение на
бул. „Н.Петрини”.
13. Ново кръстовище „Н.Петрини” – „Филип Тотю”.
14. Реконструкция на кръстовище „Н.Петрини” – „Дружба”.
15. Реконструкция на кръстовище „Н.Петрини” – „Г.Дражев”.
16. Реконструкция на кръстовище „Н.Петрини” – автогара „Крали Марко”.
17. Ново крътовище „Н.Петрини” – „Охрид”.
18. Ново кръстовище „Обход Юг” – „Охрид”.
19. Реконструкция на кръстовище „Обход Изток” – „вход от Чарган” (ІІІ-7072).
20. Ново кръгово кръстовище на І-7 и ІІІ-5304 при с. Окоп.
Кръстовищата по т.т.1, 5, 9, 19 и 20 ще се реализират с участието, или изцяло
от ИАП.
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За провеждане на предвидената с плана улична и пътна мрежа е необходимо
изграждането на нови 5 моста над р.Тунджа, един от които извънградски по новото
трасе на ІІІ-5304.
Новите градски мостове са:
- на продължението на бул. „Н.Петрини” – четирилентово платно с
разделителна ивица (2+2);
- на продължението на ул. „Филип Тотю” – двулентово платно;
- на продължението на ул. „Охрид” – двулентово платно;
- на продължението на ул. „Руен” – двулентово платно.
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11.Инженерна инфраструктура
11.1 Водоснабдяване и канализация
1.Обща част
За подобряване на водните и канализационни стандарти в България и
спазването на законодателството в областта на опазването на околната среда и във
връзка с оперативна програма ”Околна среда 2007-2013г.” и Приоритетна ос 1„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в
населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в
градски агломерационни ареали” са разработени Генерален (Мастер) план за ВиК на
гр.Ямбол и последващи проекти „Предпроектно проучване за водния сектор за
гр.Ямбол(2009г.) и „Интегриран проект за подобряване на водния сектор(2010г.)”.
В периода 2008-2011г. са разработени още следните инвестиционни проекти:
”Разработване на технически и работен проект за събиране и отвеждане на
отпадните води от индустриалната зона на гр.Ямбол до началото на колектор V”;
Технически проект за водопровод с трасе път Ямбол-Кукорево; Технически и
работен проект за реконструкция водопровод и канализация на кв.Каргон и част от
к-с”Златен рог”-Първи етап; Реконструкция водопроводна мрежа к-с”Граф Игнатиев”;
„Реконструкция водопроводна мрежа по улици: „Ал.Стамболийски”, „Страхил”, и др.
в ЦГЧ”, ВиК схеми към Регулационен план на селищно образувание”Кринчовица”.
Генералният план за водоснабдяване и канализация на гр.Ямбол е
стратегическо дълго-срочно планиране(покриващо 25 годишен период), осигуряващ
краткосрочни и средносрочни проектни оперативни програми за етапа 2008-2015г. и
дългосрочни инвестиционни планове до 2033г., свързани с устойчивото развитие и
социално-икономическото нарастване на града, взе-майки предвид дългосрочните
програми за градоустройствено развитие.
Общият устройствен план на гр. Ямбол има хоризонт 15-20 години и прогнозна
цифра за населението в края на прогнозния период -75000 - 80 000 души.
В настоящият проект ВиК схеми към ОУП на гр.Ямбол, етапите и прогнозните
цифри на населението съвпадат с етапите и прогнозните цифри на Генералния
план. При изработването на схемите са взети предвид всички горепосочени
актуални планове, разработки и инвестиционни проекти.
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2.Водоснабдяване
2.1. Съществуващо положение
Водоснабдяването на град Ямбол се осъществява от сондажни кладенци,
разположени в местността”Ормана” и землището на с.Кабиле. За водоизточниците
има разрешителни за водо-ползване и учредени санитарно-охранителни зони, в
които се съблюдават ограниченията за полз-ване и достъп, съгласно действащите
нормативи. От ПС”Ормана” и ПС”Кабиле”, чрез напорни тръбопроводи водните
количества постъпват в напорните резервоари на връх “Боровец” и “Кайнашки
баир”. От там водните количества се подават във водопроводната мрежа на
гр.Ямбол.
Сондажните кладенци, разположени в местноста „Ормана” подават вода към
три черпа-телни водоема. Към тези черпателни водоеми се подава вода и от
сондажните кладенци разполо-жени в землището на с.Кабиле. От черпателните
водоеми при ЦПС ”Ормана”, чрез напорен во-допровод водата се подава към три
броя напорни водоеми на връх ”Боровец” със следните обе-ми:
НВ1 - V=12000 м3
НВ2 - V=3600 м3
НВ3 - V=900 м3
Напорните водоеми работят като преходни.
На съществуващия напорен водопровод е направена реконструкция. Новият
тласкател е с два водопровода ф500 мм, като част от трасето с L=2828 м е с
чугунени муфени тръби , а в участъкa към водоемите с ПЕ-ВП тръби с дължина
L=277 м.
От напорни водоеми „Боровец” по хранителни водопроводи водата се подава
към водо-проводната мрежа на гр.Ямбол. От хранителен водопровод за кс”Бенковски” С ф350мм е напра-вено отклонение за с.Веселиново-Е ф150мм. От
хранителен водопровод Е ф400мм за Дом ”Майка и дете” и кв.”Аврен, при
кръстовището на път Ямбол-Чарган

е направено отклонение за с.Кукорево- С

ф150мм.
Вододобивна система ”Кабиле” е разположена на 2 км северно от с.Кабиле.
От ЦПС”Ка-биле- град”, чрез напорен водопровод - ф426 С водата се подава към
два броя напорни водоеми ”Кайнашки баир” със следните обеми:

НВ1 - V=6500 м3

НВ2 - V=3000 м3
НВ2 не работи и се нуждае от реконструкция.
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Трасето на напорния водопровод минава през „Зайчев връх”, пресича път
Ямбол-Сливен и през селищно образувание”Кринчовица” стига до водоеми
”Кайнашки баир”.
От напорни водоеми „Кайнашки баир” по хранителни водопроводи водата се
подава към водопроводната мрежа на гр.Ямбол.
Водата на част от кладенците на ВС”Кабиле”- 130-140л/с, чрез стоманен
напорен водо-провод ф426 се изпраща към черпателния водоем на ЦПС”Ормана”.
Общият обем на напорните водоеми е 26000 м3 и при настоящото
водопотребление е достатъчен за града. Работещите напорни водоеми са в
задоволително състояние.
Подземните води от водоснабдителни системи ”Ормана” и „Кабиле” са “I
категория- подземни води, които могат да бъдат ползвани за питейно-битови цели
/Наредба №1 07.07. 2000г/. Водата се обеззаразява, чрез хлориране с течен хлор.
Хлораторните станции са изградени до сградите на помпените станции.
Водопроводната мрежа на гр.Ямбол е изградена от стоманени, етернитови,
поцинковани и полиетиленови тръби с диаметри от ф20мм и до ф546.
Общата дължина на водопроводната мрежа възлиза на 214,40 км, от които:
-

вътрешна водопроводна мрежа с дължина 194,2 км;

-

външна водопроводна мрежа с дължина 20,2 км;

В таблица1 е представена съществуващата водопроводна мрежа по години на
въвеждане в експлоатация, диаметри и вид на материала.
Таблица1
Материа

Година на въвеждане до:

л

119

119

119

1196

1197

1198

1199

2200

ООб

диаметъ

30

40

50

0

0

0

0

0

що

р
Етернит – 125 820 м – 64,78 %
Ф 60
Ф 80

100

380

610

2613

2574

1090
8820

2814

9
Ф 100

2991

3113

6
3159

4217

6
Ф 125
Ф 150

976

3999

800

2720

4480

1540

4191
7

955

4475
6996

199

Ф 200

1090

980

7310

100

9480

Ф 250

2290

2405

381

5076

Ф 300

1140

2111

2519

5770

Ф 350

2320

100

2420

Ф 400

2530

4300

6830

Ф 546

700

1070

1770

Стомана – 50 209 – 25,85 %
Ф 40
Ф 60

546
520

259

546
551

280

220

4167

6
Ф 80
Ф 100

2107

360

6

4

3101

256

74

2475
4

20

288

5969

0
Ф 125

2349

Ф 150

91

2349
1620

Ф 219

1393

Ф 225

96

Ф 275

3628

1711
529

1922

227

323
3628

Ф 426

4000

840

4840

Поцинковани тръби – 12 246 м – 6,30 %
¾”

493

154

1

2

1”

440

45

1 ¼”

105

375

170

240

6883

183

1239

1907
220

1645

0
1 ½”

504

257

150

218

2”
2 ½”

1129
275

275

210

3”

210
197

197

Полиетилен – висока прлътност – 5 962 м – 3,07 %
Ф 20

24

24

Ф 25

92

92

Ф 32

80

80
200

Ф 40

10

10

Ф 50

35

35

Ф 63

133

1336

6
Ф 75

150

150

Ф 90

673

673

Ф

273

2738

110

8

Ф

12

12

812

812

160
Ф
200
Общо

37786

11525

1154

10257

45427

69212

12840 6036

194237

%

19,45

5,93

0,59

5,28

23,39

35,63

6,62 3,11
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Външна водопроводна мрежа
Район Ямбол
Дължина в метри
Материа

Година на въвеждане до:

л

193

194

195

диаметъ

0

0

0

1960

1970

1980

1990

2000

Общ
о

р
Етернит – 10 925 м – 54,18 %
Ф 125

170

170

Ф 150

420

420

Ф 200

566

566

Ф 250

610

610

Ф 300

798

798

Ф 400

7820

7820

Ф 546

541

541

Стомана – 9 241 – 45,82 %
Ф 400
Ф 530

310

256

1

0

20

100

6137

6237

450

450

201

Ф 720
Общо

2554
0

0

0

0

0

%

2554

11025

8691

450

20166

54,67

43,10

2,23

100

Таблица2- Загуби на вода
Общо подадени
Година

водни количества

Години

(хил.м3/год.)

Общо
продадена вода
(хил.м3/год.)

Средно-

Загуби на

денонощно

вода вода

потребление

(%)

(л/ж/ден)ден)

2005 г.

13485.197

3396.638

81

75

2006 г.

14431.74

3415.582

81

76

2007 г.

14464.45

3578.564

85

75

Водопроводната мрежа е остаряла и силно амортизирана, с голяма честота
на авариите, които са

една от основните причини за загубите на питейна вода.

Други причини за загубите на вода са течове по старите сградни водопроводни
отклонения от поцинковани тръби, неточността на водомерите, нерегламентирани
включвания за безконтролно водочерпене.
Със средства от “Водния заем” на Световната банка

„ВиК” дружеството е

подменило
9 559 м водопровод мрежа: разпределителна мрежа 6 894 м

и сградни

водопроводни отклоне-ния 2 665 м. Основно подмяната се прави с ПЕ-ВП тръби.
Поради икономически съображения някои предприятия ползват вода от
собствени водо-източници, за което имат издадени разрешения за водоползване.

2.2 Проектно решение
В настоящия проект са взети предвид проектните разработки посочени в
т.1.”Обща част”и на схемата са нанесени трасетата на новопроектираните главни
водопроводни клонове.
В обект”Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Ямбол”
вътрешната водопроводна мрежа е зонирана. Определени са две зони-ниска зона и
висока зона.
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2.2.1. Ниската зона се захранва от водоснабдителна система “Кабиле” и
напорни водоеми “Кайнашки баир”. От водоеми “Кайнашки баир” по хранителни
водопроводи водата се отвежда към ниската зона на вътрешната водопроводна
мрежа на гр. Ямбол, която обхваща индустриал-ната зона и следните райони на
града: Централна градска част – ниска зона, Район „Каргон”, ж.к. „Златен рог”.
Общо оразмерително водно количество за ниска зона - Qор. = 274.03 л/с.
2.2.2. Високата зона се захранва от водоснабдителни системи „Ормана” и
„Кабиле” и

напорни водоеми “Боровец”. От водоеми “Боровец” по хранителни

водопроводи водата се отвежда към високата зона на вътрешната водопроводна
мрежа на гр. Ямбол, която обхваща останалата част от града.
Общо оразмерително водно количество за висока зона - Qор. = 281.29л/с.
2.2.3. Изравнителни обеми на напорните водоеми
Необходимите изравнителни обеми на напорните водоеми са определени като
сума от регулиращия, противопожарния и аварийния обеми.
а/ Ниска зона
V н.з. = 8952 м3
Vсъщ.вод. н.з.= 9500 м3
б/ Висока зона
Vв.з. = 15277 м3
V Vсъщ.вод. в.з. = 16500 м3
Съществуващите обеми

са достатъчни и не е необходимо изграждане на

допълнителни израв-нителни водоеми.
2.2.4. Необходими водни количества
Необходимите водни количества са определени съгласно Наредба №2 за
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и Наредба
N:Iз-1971/29.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
В разработката „Интегриран проект за подобряване на водния сектор(2010г.)”
и следващите му фази по етапи, водопотреблението е прието съгласно одобрения
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окончателен Доклад при завършване на Генералния план на гр.Ямбол, при който
данните за нарастване на населението са до 2033 год.
Nн 2033 = 80000 жители – постоянно население в переспектива до 2033 година;
Ne 2033 = 12275 жители – еквивалентни жители търговия и обществени услуги в
перспек-тива до 2033 година;
N2033 = 92275 жители – общо еквивалентно население в перспектива до 2033
година.
Ne

2033

= 32471 жители – еквивалентни жители индустрия в перспектива до

2033 година;
Приети са следните водоснабдителни норми на водопотребление от жител на
денонощие:
-постоянни жители – 156 л/ж/д
-еквивалентни жители – 156 л/ж/д
Максимално денонощните водни количества са приети при загуби във
вътрешната мрежа за 2033 год. – 25% (приети в Генералния план на града).
Потреблението на питейна вода е определено по райони и зони на база брой
жители, водоснабдителна норма и концентрирани консуматори.
Таблица 3 - Потебрение на питейната вода-гр.Ямбол
Население
№

Кд

Насиление

Qмакс.дн. Кч.нер. Qмакс.ч.
+ 25%заг.

бр.

/

л/с

+ 25%заг.
/

л/с

Консуматори
1

Население-град

2

80 000

1,18

206,67

1,30

268,67

Индустриална зона

136,52

1,50

193,74

3

Обществени консуматри

51,60

1,50

73,26

4

Други концентрирани

19,65

консуматорис.Веселиново,с.Кукорево
и с. Стара река,ПСОВ
Общо потребление

555,35

Тези водни количества са приети за оразмерителни при решаването на
вътрешната водопроводна мрежа. За новопроектираната водопроводна мрежа е
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приет минимален диаметър ф90PE съгласно чл.139, ал.1 от Наредба №2.
Материала на тръбите е полиетилен висока плът-ност за 1,0МРа.
За селищно образувание „Кринчовица” има одобрени „ВиК
Подробен

устройствен

план

–

План

за

регулация

схеми към
на

селищно

образувание”Кринчовица”. Към настоящия момент са водоснабдени отделни имоти
само в местността “Кайнашки байр”, чрез водопроводи изпълнени по стопански
начин. В схемите захранването с вода за питейно- битови и противо-пожарни нужди
на селищното образувание е предвидено от съществуващите напорни водоеми
разположени в самото селищно образувание в местността ”Кайнашки байр”. Част от
населението му е постояно пребиваващо, друга сезонно, а трета само за почивните
дни, като постоянното им местоживеене е в гр.Ямбол. Водоснабдяването на
селищното образувание е в по -далечна перспектива, но трябва да се има предвид
при следващите разработки на ниската зона, захран-вана от водоснабдителна
система “Кабиле” и напорни водоеми “Кайнашки баир”.
За измиване на улиците и оросяване на тревните и цветни площи е добре да
се ползва непитейна вода-от собствени водоизточници или от река „Тунджа” след
изграждане на ПСОВ.
За решаване на проблемите на водоснабдяването на населението и
промишлеността е необходимо:
- Изготвяне на проекти за водопроводната мрежа в следващи фази. За
предвидените нови теретории за обитаване, отдих и производство е необходимо да
се разработят схеми

с обща инфраструктура - водоснабдяване и канализация

съобразно техните площни и производствени характеристики. В момента повечето
имоти с вече променено предназначение са водоснабдени от водопроводи с малка
проводимост;
-Необходимо е цялостна подмяна на водопроводната мрежа - напорни
водопроводи, главни водопроводи, разпределителна мрежа и сградни водопроводни
отклонения;
-Подмяна на оборудването на тръбните кладенци, водоснабдителните
помпени станции, сухите камери на водоемите, обследване и санирани на
водоемите;
-Изграждане на съвременна лаборатория за извършване на постоянен
мониторинг на качествата на водата;
-Изграждане на съвременна диспечеризация на водоснабдителната система
на града, с цел автоматизирано управление и контрол;
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-Поддържане на водомерното стопанство, съгласно Закона за измерванията.
Внедряване на измервателни устройства за дистанционнен контрол и отчитане на
изразходваното количество вода от потребителите;
-Разширяване и модернизация на водомерно-ремонтната работилница за
извършване на необходимите периодични проверки и ремонт на водомери;
-Оборудване със съвременна апаратура за откриване на течове по
водоснабдителната мрежа;
-Актуализиране на кадастъра, въвеждане на ГИС система и хидравличен
модел на водоснабдителната система на града;
-Пълна реконструкция на ремонтно-складовата база;
-Подмяна на амортизираната механизация и автотранспорт със съвременни
високоефек-тивни машини;
3. Канализация
3.1. Съществуващо положение
Канализационната мрежа на гр.Ямбол е смесена. Битови, дъждовни и
промишлени води се отвеждат чрез осем главни колектора. Главен колектор I е
довеждащ колектор към площадката на бъдещата ПСОВ. Всички колектори от
канализационната мрежа гравитачно

и чрез препомп-ване трябва да заустват в

него. В момента канализационните колектори заустват в река „Тунджа” в границите
на града. Частично е изградена канализационната мрежа на квартал”Каргон”, промишлената зона и ж.к.”Възраждане”. Южната част от квартал”Каргон” няма
изградена канали-зационна мрежа.Отпадъчните водни количества се събират в
попивни и изгребни ями.
В резултат на некачествено извършени СМР се получава ексфилтрация и
инфилтрация - изтичане на отпадъчна вода от тръбите в резултат на което се
получава замърсяване на почвата, а при високи подпочвени води обратно - навлиза
вода в канализационната мрежа и по този начин се затормозява работата на
Каналните помпени станции.
Равнинният

терен

на

града

е

наложил

изграждането

на

четири

канализационни помпени станции.
КПС 1 „Възраждане” е изградена като временно решение да препомпва
отпадъчни битови и дъждовни води от ж-к ”Възраждане” и част от ж-к ”Васил Левски”
в река ”Тунджа” .
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КПС 2 ”Градски парк” препомпва отпадъчните води от сградите в градския
парк, бензи-ностанция Shell и др. в Главен колектор IX.
КПС 3 събира отпадъчното битово, промишлено и дъждовно водно количество
от Главни колектори III, IX и X. Отпадъчните води се препомпват чрез два
тласкателни тръбопровода ф 800 мм /стоманени/ до Главен колектор І. В сухо време
отпадъчните води се тласкат в Гл.колектор І, а в дъждовно време разредените води
се препомпват в река „Тунджа”.Оборудването на ПС е ста-ро,

напорните

тръбопроводи са силно корозирали и често аварират.
КПС 4”Христо Ботев” е изградена за препомпване на отпадъчните води от
ниската част на ж-к”Христо Ботев”.

Тази КПС не работи и отпадъчните водни

количества се заустват в река ”Тунджа”.
Поради недоизградеността на канализационната мрежа на град Ямбол и
липсата на ПСОВ проектираните дъждопреливници на практика не работят като
такива. През отливните канали се заустват в река „Тунджа” смесени води.
Канализационната мрежа на град Ямбол е изградена от бетонови тръби с
диаметър от ф 200 мм до ф 1500 мм за кръгли профили, яйцевидни и устообразни
профили. Общата дължина на главните колектори и разпределителната мрежа е
91,709 км.
Канализационната мрежа на много места е амортизирана. Има второстепенни
клонове, които са строени по стопански начин(без никакви проекти), с малки
хидравлични

наклони,

некачествено

изпълнение,

неподходящи

диаметри,

некачествени материали и др. Всичко това води до чести подпушвания на
канализационната мрежа и до рушене на тръбите. Пропусквателната способност на
тръбите е намалена над 50 %.

При отстраняване на авариите се наблюдава

тенденция за раз-рушаване на стените на бетоновите тръби.
Разпределителна мрежа - гр.Ямбол
Материа

Година

л

193

194

195

диаметъ

0

0

0

1960

1970

1980

1990

2000

Общ
о

р
Бетон – 71 762 м
Ф 200

127

257

177

0

4

2

2759

2975

2199

3841

2057

1944
7
207

Ф 300

713

429

2665

7163

1773

3089

2796

1862
8

Ф 400

175

1942

3340

1833

3766

3900

1495
6

Ф 500

99

170

335

2412

1270

1958

1369

7613

Ф 600

1521

1677

792

603

4593

Ф 700

200

210

Ф 800

1089

Ф 900

410
806

689

2584

142

Ф 1000

150

153

Ф 1200

382

Я 70/105
Я 60/90

241

142
256

559

302

925

1709

88

1797

98

541

98

1500

1500

Стомана – 1 500 м
Ф 800
Общо

1270 3386

2546

7851

19418

12174

14635

11972

73252

1970

1980

1990

2000

Общ

Колектори-гр.Ямбол
Материал Година на въвеждане до:
193

194

195

0

0

0

1960

о
Бетон – 71 762 м

Ф 200

184

Ф 300

736

Ф 400

264

Ф 500

688

Ф 600

1387

300

736

69

Ф 700
Ф 800

157

245

Ф 900
Ф 1000

484

139

403

1126

1883

431

1818

400

400

489

1350

168

168

1568

454

517

2926

Ф 1200

380

1007

404

1791

Ф 1500

94

1042

Я 70/105

387

2241

392

1136
392
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Я 60/90

439

439

Я 80/120

375

375

99

99

30

30

197

197

У 140/88

135

135

У

301

301

1428

1428

1065

1065

Я
100/150
У 120/76
У
130/195

160/101
У
180/114
У
200/126
Общо

0

0

0

0

8264

2356

5556

2271

18447

3.2 Проектно решение
3.2.1. Прогнозни отпадъчни водни количества
Отпадъчните водни количества съгласно „Интегриран проект за подобряване
на

водния

сектор”

/

януари

2010г.

и

Генералния

план

на

град

Ямбол

ЕА120187/D/SV/BG “Техническа помощ за подготовка на проекти във водния секторГрупа Б” от 02.2009г. са както следва:
а/Средноденонощни и максимални часови отпадъчни битови водни количества
Qср.дн.=/N . q отв./ : 86400 = /80000 . 140,40/ : 86400=130 л/с
Qмакс.час.бит.= К 0 макс . Qср.дн = 1.86 . 130 = 241.80 л/с
б/Отпадъчните водни количества

за индустриалните предприятия и обществени

услуги
Qср.дн.общ.услуги=1 726 м3/д= 29.97л/с /при 16 часов работен ден/
Qмакс.час.общ.услуги = К 0 макс . . Qср.дн.общ.услуги = 2,18 . 29.97 = 65.33 л/с
Qср.дн.инд.=4 566 м3/д = 79.27л/с /при 16 часов работен ден/
Qмакс.час. инд.= Кч . Qср.дн.инд = 1,95 . 79.27 = 154.58 л/с

209

в/ Q общо макс.час. = 2. (Qмакс.час.бит. + Qмакс.час.общ.услуги + Qмакс.час. инд.)
Q общо макс.час. = 2(241.80+65.33+154.58)= 923.42 л/с
Таблица 1: I.2.5 - Прогнозни количества на отпадъчните води
Параметър

Ед.мярка

2015

2020

2033

Население

бр.

78 791

79 000

80 000

м3/д

7 322

8 888

11 249

м3/д

1 256

1 479

1 726

м3/д

3 644

4 315

4 566

Инфилтрация

м3/д

12 222

12 480

8 771

Общо количество

м3/д

24 444

27 162

26 312

Водно количество
Битови отпадъчни води
Отпадъчни води обществени
институции
Индустриални
отпадъчни води

В Генералния план на гр.Ямбол в краткосрочен план до 2015 година за
канализационната система и пречистване на отпадъчните води са залегнали
следните приоритетни дейности:
-Изграждане на

ПСОВ за предотвратяване неблагоприятното въздействие

върху водите на река Тунджа; Проектиране и изграждане на лаборатория;
Проектиране и изграждане на съоръ-жения за третиране на утайките; Провеждане
програма за мониторинг на утайките;
-Свързване на съществуващите колектори към главния колектор

с цел

отвеждане и пре-чистване на всички събрани води. Изграждане на довеждащ
колектор до ПСОВ;
-Изграждане на канализационна мрежа в жилищни квартали с централно
водоснабдяване-кварталите “Каргон”, “Златен рог”, “Васил Левски”, “Възраждане”;
-Изграждане на колектори, които ще свържат споменатите квартали, както и
Гл. колектор V и колектора за индустриални води към довеждащия колектор към
ПСОВ;
-Реконструкция и модернизация на електро и машинното оборудване на
помпените станции;
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-Реконструкция на напорните тръбопроводи на КПС 3 Биков мост – 2 тръби с
ф800;
-Изграждане на локални помпени станции;
-Изграждане на Дубльор на Колектор ІХ в участъка от Електроразпределение
до включ-ването му в Главен колектор ІІІ /довеждащ до КПС 3/
-Реконструкция на канализационни колектори;
-Ремонт и профилактика на съществуващите съоръжения по мрежатадъждопреливници, дюкери и др.
Във връзка с кандидатстване за финансиране от Кохезионните фондове на
Европейския съюз(по оперативна програма”Околна среда”) от 2009-2011г.са
разработени следните подобекти:
I –ви Приоритет
-ПСОВ - Прединвестиционни проучвания;
-Довеждащ колектор до ПСОВ Ямбол - Прединвестиционни проучвания;
-Изготвяне на техническо решение за Главен колектор V и съществуваща
канализационна

мрежа

от

кварталите”Златен

рог”,”Каргон”,

„Васил

Левски”,

„Възраждане”, с цел довеждане на отпадъчните водни количества от горепосочените
квартали за пречистване до ПСОВ „Ямбол” Прединвестиционни проучвания
II –ри Приоритет
-Разширение на битовата канализационна мрежа и проектиране на дъждовна
канализация в квартал”Каргон”- работен проект
-Реконструкция на водопроводната мрежа в трасето на изгражданата канализация в
квартал „Каргон”- работен проект;
-Технически и работен проект за събиране и отвеждане на отпадъчните води от
индустриална зона до началото на колектор V.
Площадката отредена за терен на ПСОВ се намира в землището на гр.Ямбол,
на левия бряг на река „Тунджа”. Разположена е южно от ж.к.”Гр.Игнатиев” на около
800м от моста на южния околовръстен път.
При разработката на ПСОВ в следваща фаза е необходимо да се предвиди
допълнителен сектор за приемане и дообработка на необработените утайки от
пречиствателните станции на малките селища и от ямите на неканализираните
имоти, защото ако това не се предвиди ще продължава практиката да се изхвърлят
в приемници и в шахти преди пречиствателните станции.
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При преструктурирането и санирането на съществуващите производствени
терени

е

необ-ходимо

изграждане

на

нови

обслужващи

водопроводни

и

канализационни клонове.
За новите територии за обитаване, отдих и производство са предвидени
канализационни

клонове,

като

за

някои

включването

към

съществуващите

канализационни профили ще стане с препомпване, което налага в последващи
разработки

да се определят места за канални помпени станции. В момента

битовите отпадъчни води от имоти с вече променено предназначение са заустени в
безотточни ями.
Съществуващата канализация за Поделение”Кабиле” минава през частни
имоти, има участъци с намалена пропусквателна способност. Към тази канализация
е предвидено да се включат битовите отпадни води от имоти с променено
предназначение, попадащи към новите терени за труд предвидени в ОУП.
Необходимо е проектиране и изграждане на нова канализация за поделението и
съседните на него новопредвидени терени за труд.
При проливни дъждове част от водите по улиците в ЦГЧ се събират и
насочват към ниската част на града –ул”Крали Марко” и ул.”Марко Бехар”, където
съществуващите дъждо-приемни решетки и канализация не могат да поемат
водите.Причините за това са улици без дъждоприемни шахти или с недостатъчен
брой и затлачени такива, а също и факта, че дъждов-ната канализация на повечето
сгради се излива на терена. Необходимо е проучване и възлагане на проектиране за
техническо решение за намаляване на притока от повърхностни води към района.
Селищно образувание „Кринчовица” е без канализационна мрежа. Във вече
споменатите „ВиК схеми към Подробен устройствен план – План за регулация на
селищно образувание ”Кринчовица” е проектирана битова канализационна мрежа,
която е предвидено да се включи към индустриален колектор.

11.2 Електроснабдяване
1.Обща част
Проектът е предназначен:


да

определи

възможностите

за

техническа

реализация

на

градоустройственото решение;


да послужи за определяне на техническите мерки по осигуряване на
функциите и режима на потребителите;
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да послужи при съставяне на задание към следващите фази и етапи на
проектиране.

Проектът се основава на предписанията:


Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни-те
линии;



Наредба за противопожарни строително-технически норми ;



Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти



Норми и правила за подземните и надземни инженерни мрежи;



Наредба 8 за обхвата и съдържанието на устройствените планове
В Плановото задание са визирани три варианта на прогноза, без да се

препоръчва, такъв за разработване на ОУП. Тези варианти са както следва:
Варианти

2005

2015

2025

Песимистичен

79314

77334

73234

Тенденциален

79314

78284

74954

Оптимистичен

79314

82224

85574

В същото време данните от НСИ дават следните резултати:
Динамика на населението за периода 2006-2009
(текуща статистика - 31.12.2009)
2006
2007
2008
2009
Прираст 2006-2009 г.
общ
средногодишен
Брой
брой
%
Град Ямбол

79119

78302

77906

77174

-1945

-648 0,8

Отчитайки, затвърдилите се трайни тенденции в развитието на демографските
процеси на град Ямбол, авторският колектив предлага, всички системи, които се
параметрират на демографска основа да приемат прогнозна цифра от 75 000- 80
000 души.На база това предложение е разработена и перспективата в развитието на
системата на електроснабдяване на града в разработваната перспектива.Може да
се приеме,че планирането и изграждане- то на една електроснабдителна система на
една жилищна система е функция от броя жители населяващи я.По подобен начин
може да се разсъждава и за комуналното и промишленото развитие на системата.
Анализирани са най-важните проблеми на жилищната система на гр.Ямбол.
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Като анализа,оценките и перспективите са за електроснабдяване на бита и
промишленоста на град Ямбол.Анализът визира аспекти, които най-често нямат пряк
териториален адрес.Но има отношение към електроизграденоста. За

отправна

точка служат ключовите характеристики на жилищната система. Като към
жилищната система се приобщава и комунално обслужващата сфера.
Какви са основните отправни точки:


Жилища по години на построяване:
ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ

1991
НАСЕЛЕНО
след
ЖИЛИЩНИ до 1919 - 1946 - 1961 - 1971 - 1981 МЯСТО
СГРАДИ
1919
2001
ОБЩО
г. 1945 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
гр.Ямбол
9841 151
1364
2560
2370
1305
1126 751 214
ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА
1991
НАСЕЛЕНО
до 1919 - 1946 - 1961 - 1971 - 1981 след
МЯСТО
ЖИЛИЩА 1919
2000 2001
ОБЩО
г. 1945 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
гр.Ямбол
36248 172
1673
3338
6945 10105
9873 2955 1187



Жилищна задоволеност:

НАСЕЛЕНО
МЯСТО
1
гр.Ямбол

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ
ЖИЛИЩА
ОБЩО

едно-

дву-

три-

четири-

пет-

шест и

стайни

стайни

стайни

стайни

стайни

повече

жилища на 1000
човека от
населението

2

3

4

5

6

7

8

9

36248

5138

17130

10700

2741

350

189

470

среден брой
лица на
едно
жилище
10
2.13



От направените наблюдения могат да се направят следните изводи:



Съществува жилищна задоволеност, в рамките на европейските стандарти.



Близо 1800 жилища се нуждаят от подмяна, защото са от началото и първата
половина на миналия век.



Общинската администрация визира една цифра от близо 500-800 крайно
нуждаещи се. От тях в първа група са над 200 домакинства/семейства/.



Най общата статистика показва, че трябва да се осигурят терени за около
1000-1500 жилища, като по този начин ще може да се разчита и на терени за
стратегически нужди / социални жилища, територии за жилища на маргинални
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групи и др./. Допълнително може да се търсят и територии за високо
категорийно обитаване .


Общият устройствен план има хоризонт 15-20 години и освен визираните по
горе жилищни терени, трябва да предвиди и такива за усвояване и в подалечна перспектива.
По настоящия проект като терени за бъдещо жилищно строителство са:

- Терените собственост на Министерство на отбраната между обходен път
/юг/ на парк Боровец до ул.”Търговска” на юг и на изток след обходен път „Изток
до трасетата на електропроводи ВН.
-

Терена собственост на Министерство на отбраната в южната част на ме-

стноста „Червен баир”.
В града има обособени две промишлени зони с обща територия около 500 ха,
които са разположени от западната страна на река Тунджа:
-

Северозападна зона, основна за град Ямбол, където са разположени повечето
от промишлените производства на града;

-

Южна зона, в която са разположени производства на територията на бившата
“Ямболен” АД и др. и от южната страна на Обходен път „Юг”.
Зоните са разположени в благоприятна географска посока спрямо жилищната

зона и са добра транспортна достъпност.


производствени територии, с относително добре развити инфраструктура и
комуникации;



изцяло газифицирани;

Независимо, че съществуващите производствени терени в града са прео- размерени
от гледна точка на осигуряване на местната и дори регионална заетост, следва да
се отчете фактът, че Ямбол е регионален център . Това предполага в перспектива
до 2025 г. да се отредят около 80 ха нови терени за производствени и смесени
производствено-обслужващи

дейности,

които

да

обслужат

потенциалния

инвеститторски интерес и да бъдат предпоставка за маркетингова стратегия на
града ипривличането на нови инвеститори.
Териториалното разположение на новите терени следва да бъде ориентирано
по основните направления на входно-изходните транспортни артерии към града – в

215

южна посока (ориентирани към едно развитие на съвместни бизнес контакти с
Турция), в източно направление – терени в посока връзката с магистрала”Тракия”.
В проекта терени за промишлено изграждане и развитие са предвидени както
следва:
- южно от пътя за с.Чарган /по редицата на ИПК „Светлина”
северно по пътя за с.Стара Река – площадката на строителството на

-

автокомбинат
- от двете страни на пътя за с.Кукорево
- площадката на „Ямболен”
- на изток от пътя за с.Кабиле / част от терена на Министерство на от-браната/
2. Специална част
Проектът предвижда развитие на система “Електроснабдяване” към 2025
год.Той дава основните тенденции в развитието нa електроснабдяването на община
Ямбол,в частност на град Ямбол,като изложението ще бъде разделено на две:
-

преносна мрежа (електропроводи ВН,подстанции ВН/СрН )

-

разпределителна мрежа (електропроводи СрН,трафопостове СрН/НН)

Като и в двата случая изложението ще бъде в следната последователност:
- анализ изграденоста на мрежата
- анализ товарите (пресмятане изчислителния върхов товар)
- проектно решение за бъдещо развитие на мрежата

2.1 Преносна мрежа
Проекта разглежда енергийната система отнесена към напрежение 110 кV и
подстанции 110/20 кV на град Ямбол като част от цялостната енергийна система на
страната и разглеждането и изолирано от нея би довело до неточни заключения.
Основен източник на захранване на град Ямбол е от ТЕЦ „Марица Изток-2” с
два електропровода 110 кV до откритата разпределителна уредба - ОРУ 110 kV на
подстанция ”Ямбол”. Уредбата е с двойна секционирана шинна система с
инсталирани два трансформатора 110/20 kV с единична мощност на всеки по 40
MVA.От този основен опорен пункт излизат електропроводи 110 кV до останалите
три подстанций.Като около града е изграден пръстен електропроводи на 110 кV.Така
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всяка подстанция е резервирана на страна високо напрежение.Отделно,различните
подстанций в града могат да се резервират и поемат товари помежду си и чрез
разпределителната мрежа средно

напрежение,собственост на

ЕВН”България

Електроразпределение”.
Град

Ямбол

се

електроснабдява

от

четири

подстанций

разположени

географски в различните части на града.Отделно на производствената площадка на
„Ямболен”АД

има

изградена

и

в

експлоатация

подстанция

„Полиестерни

влакна”110/6/6 кV.Изградена за нуждите на „Ямболен”АД,от 2001 година е
собственост на НЕК ЕАД.
За резервиране на захранването на града се разчита и на пренос на мощности от Сливен,Бургас и през Елхово от други райони.По този начин се изразя-ва
неделимоста на преносната електрическа система на град Ямбол като част
от цялостната електроенергийна система на страната.
Съществуващи електропроводи - характеристики
Наименование

От подстанция

1

2
ТЕЦ”Марица
Изток-2”
ТЕЦ”Марица
Изток-2”
Подстанция
„Ямбол”
Подстанция
„Ямбол”
Подстанция
„Лъсков”
Подстанция
„Ямбол”
Подстанция
„Зл.рог”
Подстанция
„Ямбол”

„Каравелово”110кV
"Биково" 110 kV
”Ормана” 110 kV
"Диана" 110 kV
"Чарган" 110 kV
"Балатон" 110 kV
“Завой” 110 kV
“Ямболен” 110 kV

До
подстанция
3
Подстанция
„Ямбол”
Подстанция
„Ямбол”
Подстанция
„Лъсков”
Подстанция
„Тенево”
Подстанция
„Кабиле”
Подстанция
„Зл.рог”
Подстанция
„Кабиле”
Подстанция
„Пол.влакна”

Строен/Състояние
4
1986 г / добро
1986 г / добро
2008 г / добро
1995 г / добро
2008 г / добро
1996 г / добро
2003 г / добро
1989 г / добро

Както се вижда от таблицата всички електропроводи са нови и в добро техническо

състояние.С

добри

преносно

възможности

и

висока

механическа

устойчивост.
На територията на град Ямбол няма източници за производство на ел. енергия
от възобновяеми енергийни източници или Ко-генераторни инсталации.
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Но в близост до града ( с.Безмер,с.Кукорево,с.Ботево) сега и в перспекти-ва са
изградени

и

е

предвидено

да

МВА)централи.Присъединение

се

към

изградят

малки

подстанциите

фотоволтаични(

на

града(преди

до

5

всичко

подстанция„Ямбол”)водят до снижаване товара на подстанциите.
Източниците на ел. енергия за задоволяване потребностите на гр.Ямбол са
трансформаторни

подстанции

110kV/20kV/10kV.

Има

изградени

5

подстан-

ций,собственост на НЕК ЕАД в това число и подстанция „Полиестерни влакна”с
уговорката,че тя е с трансформация 110/6/6 кV приложима единствено на
територията на производствената площадка на „Ямболен”АД.
В южната част на града,по шосето за село Роза/срещу площадката на „Заводски строежи” е Тягова подстанция.Тя е собственост на железопътна инфраструктура и няма пряко отношение към електрозахранването на града.
Подстанции 110 kV собственост на НЕК
Инсталирана
мощност

Натоварване
зимно/лятно
/%/

Необходим
ост от
разширени
е

4

5

Наимено
вание

Изграде
ност ОРУ

1

2

3

п/ст "Ямбол"

Дв.ШС с

2х40 МVА

п/ст "Лъсков"

Ед.ШС с

2х25 МVА

44.0% / 32.0%

Не

п/ст "Кабиле"

Дв.ШС

2х25 МVА

38.0% / 12.0%

Не

п/ст "Зл. рог"

Ед.ШС с

2х25 МVА

28.0% / 12.0%

Не

п/ст
"Пол.влакна"

Ед.ШС с

2х40 МVА

2.0% / 2.0%

Не

17.5% / 17.5%

Не

Захранвани
териториални
единици
6
гр.Ямбол-пром.зона
села на Общ.Тунджа
на юг от града
гр.Ямбол
гр.Ямбол и села на
Общ.Тунджа на изток
гр.Ямбол
гр.Ямбол-пром.зона
Произв.площадка
„Ямболен”

Среден коефициент на използваемост на инсталираната трансформаторна
мощност в подстанциите е: зимно- 25.9% и лятно-15.1%.
Общата инсталирана трансформаторна мощност в подстанцийте електроснабдяващи град Ямбол и някои села е : 155 MVA.От тази мощност е извадена подстанция „Полиестерни влакна”, тъй като тя на този етап не е включена в електроснабдяване на града.Заедно с подстанция „Полиестерни влакна”тази стойност става
235 MVA.Това е мощноста,която може да се разчита в края на прогнозния период.
Легенда:

Дв.ШС с – двойна секционирана шинна система
Дв.ШС

- двойна шинна система

Ед.ШС с – единична секционирана шинна система
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Забележка:изчисляване на натоварването е спрямо единия от двата трансформатора,тъй като подстанцийте работят нормално с един трансформатор.То
ва показва,че има още по един трансформатор в резерв във всяка подстанция.
Прогнозите за развитие на електропреносната мрежа и изграждането на нови
подстанции 110/20 kV се обосновава на развитието на жилищните райони и
промишлените зони.Като се има прогнозата за демографското и икономическото
развитие на град Ямбол за прогнозния период се вижда,че не се налага Разширение
на преносната мрежа,осигуряваща електрозахранването на града.
2.1 Разпределителна мрежа средно напрежение
2.1.1 Електропроводи средно напрежение
Електроснабдителната мрежа 10 и 20 kV кабелна в града и смесена –20 кV
кабелна и въздушна в двете производствен зони.В град Ямбол има в експлоатация
следните основни електроразпределителни съоръжения средно напре-жение:
- въздушни електропроводи 20 кВ – 11 броя
- сечение на електропроводите 95 мм2
- обща дължина на въздушните електропропводи – 44534 метра
- кабелни електропроводи 20 кВ – 64 броя
- тип на кабела САХЕкТ 3х1х185 мм2
- обща дължина на електропроводите – 19212 метра
- кабелни електропроводи 10 кВ – 249 броя
- обща дължина – 137122 метра
- тип на кабела : САХЕкТ – 217 броя с дължина 128581 метра
АОСБ

- 14 броя с дължина 3813 метра

NA2XS(F)2Y – 18 броя с дължина 4728 метра
- сечение на кабелите 185 мм2
2.1.2 Трансформаторни постове СрН/НН
- общ брой – 252 броя
- обща инсталирана трансформаторна мощност – 232000 кВА

219

- брой по вид напрежение: 20 кВ/НН – 38 броя
10 кВ/НН – 214 броя
- по конструкцията: зидани – 232 броя
БКТП – 12 броя
Други(КТП) – 8 броя

А.Изчислителни товари
На територията на град Ямбол са представени комунално-битови и производствени товари за промишлени и селскостопански потребители.
1. Битови товари


население 80 000 души;



среден състав на домакинството 2,25 души;



брой домакинства 35553;



индивидуален товар 6 kW/дом;



коефициент на едновременност 0,27;



изчислителен товар 56596 kW;



годишна използваемост 2000 часа/год;



потребление 115.19 GWh/год.

Битовият товар възлиза на 56.59 мW и при средна годишна използваемост 2000
часа има потребление 115.19 GWh/год.
2. Товари за обществено обслужване
Електрическите товари за обществено обслужване на град Ямбол са
определени според нормативите за град от II функционален тип.
Елементите и параметрите му,по окрупнени количества и по функций на
обслужване, са представени в Таблица 1.

Комунални товари

Таблица 1
Мярка

N

Кол.

ПОТРЕБИТЕЛ

Товар

-

-

Специфичен
Кв/ед

Изчислителен
Кв

Годиш.
използваем
ост

Потре
блени
е

Часа/
Год

Мвч/
год
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1

2
Просвета
Общински
1.1.
училища
Професионални
1.2.
училища
Целодневни
1.3.
детски градини
Полудневни
1.4.
групи в училища
Технически
1.5.
колеж
Общински
1.6.
детски комплекс

3

4

5

6

7

8

места
места
места
места
места
кабинет
и

11754
3677
2004
180
270
15

0.06
0.06
0.2
0.2
0.06
0.06

705.2
220.62
400.8
36
16.2
0.9

1800
1800
1800
1800
1800
1800

1269.3
397.11
721.44
64.8
29.16
1.62

Общо
1.7. просвета:
1.8. Здравеопазване
МБАЛ
1.9. „Св.Пантелеймон”
Спец.кардиол.клиника
1.10.
СХАБ
1.11.„Св.Ив.Рилски”
Дом
1.12.
за мед.соц.грижи
/бивш „Майка и дете”/
Детски
1.13. ясли
Дом за стари хора
Стоматологична
поликлиника
Аптеки
1.14.
Стоматолог.лаборатория
1.15.
Всичко здравеопазване:
1.16.
1.17.
Култура
Драматичен театър
1.18.
1.19. Куклен театър
Библиотека
Исторически музей
Художествена галерия
Читалище „Съгласие”
Читалище „Зора”
Читалище „Пробуда”

1379.72

легла
легла
легла
легла

827
30
30
220

1.0
1.0
1.0
1.0

827
30
30
220

1800
1800
1800
1800

1488.6
54
54
396

места
места
кабинети
м2

330
202
10

0.2
1.0
1.0

66
202
10

1800
1800
1800

118.8
363.6
18.0

559

0.08

44.72

1800

80.49

М2

50

0.1

5.0
1434.72

1800

9.0

места
места
М2
М2

300
250
1000
400
200

0.3
0.3
0.04
0.04
0.05

90
75
40
16
10

1800
1800
1800
1800
1800

162
135
72
28.8
18

1000
800
800

0.04
0.04
0.04

40
32
32

1800
1800
1800

72
57.6
57.6

335

1800

603

300
60
20
236.5
702
1765.3
2132.4

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

540
108
36
425.7
1263.6
3177.5
3838.3

М2
М2
М2
М2

Всичко култура:
Спорт
Зала „Диана”
Стадион
Площадка „Комсомолец”
Хотели
Ресторанти
Магазини за хран.стоки
Магазини за нехран.стоки

М2
М2
М2
легла
места
М2
М2

5000
300
1000
473
1170
17653
21324

Всичко:

0.06
0.02
0.02
0.5
О.6
0.1
0.1

5216.2

3. Промишлени товари
Промишлените предприятия на град Ямбол са обособени в две индустриални зони – основната намираща се от двете страни на железопътната линия
София-Бургас(традиционната) и тази на площадката на „Ямболен”.Освен това
отделни промишлени предприятия има и:
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-

от двете страни на шосето за гр.Елхово

-

южно на изхода по пътя за с.Чарган

-

южно от обходен път „юг”
Товарите на промишлените предприятия, в двете индустриални зони са

изчислени като са взети товарите от подстанциите на електропроводите 20 кВ захранващи отделните потребители или зони,като цяло. Дадени са в следващата
таблица:
Таблица 2
N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ПОТРЕБИТЕЛИ
(Електропроводи)
Миролио
Язаки
Червен баир
Хидравлика
Люпилня
Белянка
Заводски
Текстил
ДК
Янтра
Сила
Ямбол
Хладилник
Хлебозавод
Околовръстен
Млекопреработване

Годишна
използв.
Часа
3500
3500
3500
3 500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3 500
3500

ОБЩО:

3 866

Товар
квт
2950
408
800
1013
586.7
398
734
17.6
946
552
19.6
294
321
260.8
796
36.4

Потребление
мвтч/г.
10325
1428
2800
3545.5
2053.45
1393
2569
61.6
3311
1932
68.6
84
1123.5
912.8
985,0
127.4

10133.1

32719,85

Общо за промишлеността на града, без площадката на „Ямболен”, изчисли
телният товар възлиза на 10133.1 kW и при годишна използваемост 3 500 часа има
потребление 32719.85 MWh/год.
4.Товари в селското стопанство
Параметрите на товарите в селското стопанство са представени в Таблица 3.
Изчислителният им товар е 1311.1 kW и при годишна използваемост 2000
часа ще има потребление 2622.2 MWh/год.
N

ПОТРЕБИТЕЛИ

1. Кравеферми
2. Свинеферми

Глави
бр.,ха
978
28480

Специф.
консум.
квтч/ед.
0.15
0.02

Изчисл.
товар
квт
146.7
569.6

Годишна
използв.
часа
2000
2000

Таблица 3
Потреблен
ие
мвтч/год.
293.4
1139.2
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3.
4.
5.
6.

Свине майки
Овце
Кози
Птици

2195
1637
2389
13870

0.24
0.01
0.01
0.2квт/100
бройлера

ОБЩО:

526.8
16.37
23.89
27.74

2000
2000
2000
2000

1053.6
32.74
47.78
55.48

1311.1

2000

2622.2

Определяне на общия върхов товар
Върховият товар се избира между летния и зимния максимум. Те се
определят чрез коефициенти на участие на различните товари.
Зимен максимум

Летен максимум

- комунално-битови

1

0,8

- промишлени

1

1

0,8

1

-

1

- селскостопански
- напояване

Върхови товари
Таблица 4

N

ПОТРЕБИТЕЛИ

I.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Битови товари
Комунални товари
Просвета
Здравеопазване
Култура
Спорт
Търговия и общ.
хранене
общо “Комунални
товари”
Промишлени товари
Животновъдство
ОБЩО:

III.
IV.

Товари
НН
Мвт
56.59

зимен макс.

летен макс.

К
1

Мвт
56.59

К

1

0,8

Мвт
45.35

8.36

0,8

6.69

10.133
1.05
76.133

1
1

10.133
1.31
63.483

1.38
1,43
0.33
0.38
4.84
8.36

10.133 1
1.31
0,8
84.753

Върхов товар е Зимният максимум от 84,75 GW.
Влияние върху ЕЕС
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Влиянието на върховия товар върху звената на ЕЕС е определено в Таблица 5
чрез коефициенти на едновременност.

ПОТРЕБИТЕЛИ

N

1.

Битови товари

2.

Комунални товари

3.

Промишлени

товари

към

към

към

към

НН

ТП

СН

ПС

ЕЕС

к=1

к=0,9

к=0,85

к=0,9

к=0,98

56.59

50.93

48.10

41,92

41,08

8.36

19,82

16,85

15,16

14,86

1.31

0,59

0,50

0,45

0,44

84,75

76,45

64,98

58,48

57,31

10.133

товари
Животновъдство

4.

ОБЩО:

Таблица 5

Електроснабдително решение
Необходимата трансформаторна мощност общо за града в края на прогноз
ния период - 2025 г. се изчислява при следните предположения:
-

приема се брой на жителите 75000-80000

-

приема се,че в града има жилищна задоволеност и няма да има изразено

ново строителство,а единствено рехабилитация на съществуващо
-

изградените производствени и комунални мощности ще увеличат капаци

тета си и товарите незначително 10-15%.
Анализа на инсталираните трансформаторни мощности в подстанции и
трафопостове и изчислителния товар в перспектива показва използваемост на
инсталираните мощности както следва:
-

използване на инсталираните трансформаторни мощности в подстанции 36.06 %

-

използване на инсталираните трансформаторни мощности в трафопостове –
36.53 %
При това състояние на нещата проекта дава следното решение:
1.В съществуващите подстанции на града има достатъчно инсталиран

трансформаторна мощноста за да се поеме бъдещо увеличаване електрически
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те товари в града.
2.Електропроводите 110 кВ захранващи града от ТЕЦ „Марица Изток-2”
и изграждащи пръстена около града са нови и в добро техническо състояние с добри
преносни възможности
3.Независимо от тези констатации проектанта предлага:
- в подстанция „Полиестерни влакна” да се смени трансформацията
от 110/6/6 кВ да стане 110/20 кВ
- от тази подстанция,след тази смяна,да се изведат електропроводи 20 кВ „Ботево”,”Бояджик”,”Помпи ТЕЦ-2”,”Ханово”,”Кукорево”,”Заводски”,”Белянка”. По този
начин ще се натоварят трансформаторите на п/ст „Полиестерни влакна» за да не
работят на празен ход и на загуба;ще се освободи трансформаторна мощност в п/ст
„Ямбол” за бъдещи товари непосредствено до града;ще се осигури качествено
електрозахранване на бъдещата промишлена зона на територията на „Ямболен”.
В изграждането на разпределителната мрежа средно напрежение не се
предвиждат съществени промени.И тук има достатъчно инсталирана трансформаторна мощност.Нови трафопостове ще се изграждат само при необходимост в конкретни случаи.Може да се приеме оптимална схема 2х630 кВА за
комунално-битови нужди, с което ще се задоволят нуждите на консуматорите към
края на експлоатационния период.
Разпределителна мрежа СН ще бъде 20 kV и 10 кV и ще бъде изпълнена с
кабели тип САХЕкТ 185 мм2 или NA2XS(F)2Y ,положени преимуществено в изкоп в
земята.Не се предвижда изграждането на технически инженерни съоръжения
(колектори или канални мрежи) за полагане на кабелни електропроводи.
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11.3 ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

В Ямбол разпределението на природен газ се осъществява от дъщерната на
Овергаз компания – "Овергаз Изток" АД, с център Бургас.
Изграждането на трасето за синьо гориво в града започна през 1994 година.
Компанията, която в продължение на 15 години снабдяваше района с природен газ,
е „Ямболгаз 92” АД. След окрупняването на дъщерните дружества на Овергаз в
страната, в началото на 2009 година е сформирано ново дружество – „Овергаз
Изток” АД, което изпълнява разпределението на природен газ на териториите на
Бургас, Ямбол, Карнобат, Айтос, Стара и Нова Загора и е правоприемник на
„Ямболгаз 92” АД.
Схемата

на

газификацията

на

града

е

съобразена

с

действащите

регулационни и застроителни планове на градските части и е одобрена от
Общинския съвет Ямбол(Протокол 29, решение 2 – 1998 г.).
До момента на територията на общината е изградена газоразпределителна мрежа с
обща дължина 92 км. Мрежата е под различно налягане – 1, 4 и 6 бара.
Строително-монтажните работи се изпълняват от специализираното дружество
"Овергаз Инженеринг" АД, което притежава сертификат за качество ISO 9001 от 2008
година. Изграждането на газоразпределителната мрежа в града се извършва в
съответствие с действащата нормативна база.
В средата на 2009 година 1872 потребители се ползват от предимствата на
екологичното гориво на територията на града – 1695 битови, 151 обществено
административни сгради и 26 промишлени предприятия.
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12. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ОТДИХ

Частта “Зелена система и отдих” е разработена в съгласуваност с програмата
на Общия устройствен план на град Ямбол. Тя е структурен елемент от плановото
решение и участва в обемно-пространственото изграждане на градската територия.
Към нея са насочени в различна степен градоустройствени, мелиоративни,
естетически и рекреативни функции.
Като понятие зелената система представлява съвкупност от пространствено
свързани градски и крайградски територии за озеленяване от всички категории, с
определено функционално предназначение и играещи съществена роля при
формиране на плановата и пространствена структура на града, и осъществяваща
връзката с околната природна среда.
По своята същност зелената система е открита система, динамична във
времето, което води по същество до количествени и качествени промени в
съставляващите я подсистеми и обекти в пространството.
Факторите, обуславящи вида и начините за формиране на зелената система
на Ямбол, могат да се обособят в четири групи, които са анализирани в
разработката на ОУП:
►природни фактори (географско местоположение, климат, почви и др.№);
►фитогеографски и ландшафтен район на страната;
►вид и размер на населеното място, които оказват влияние върху наличието
или отсъствието на дадени категории и видове озеленени площи;
►местни микроусловия и дадености от градоустройствено естество.
Правилното отчитане на тези фактори е съществено условие за формирането
на индивидуалните черти и особености на зелената система.
Зелената система на Ямбол е с над вековна история и това се определя от
създадената първоначално озеленена ос през града, която обединява и до днес
основните озеленени площи - Градската градина и лесопарк “Боровец” и лентовата
структура на р. Тунджа. Няма да е погрешно тази ос да се определи и като
градообразуващ фактор с участието на релефа, водите и общите микроклиматични
условия.
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Река Тунджа и плодородните земи по долината на реката се явяват основен
фактор, определящ появата и развитието на гр. Ямбол. Те играят

ролята на

първичен както селищно-, така и парково образуващ фактор на средата, що се
отнася до ситуирането на основната обществена озеленена площ – общоградския
парк и намира своето отражение върху цялата зелена система на града и
крайселищната територия.
Историческите “извори” датират едно древно антично селище, още преди
създаване на Българската държава, с божественото име Диосполис - град на Зевс,
от 293 г., когато император Диоклециан, минавйки през тези земи харесал мястото и
решил да създаде голям и хубав град.
Останали са свидетелства до наши дни от различни исторически епохи:
 Най-ранните

останки

от

селищен

живот

са

открити

в

десетките

праисторически селищни могили. Дори на територията на съвременния град
Ямбол се намират останки от така наречените Рашева и Марчева могили,
които датират от неолита, енеолита и бронзовата епохи;
 Римска баня;
 Част от впечатляващите крепостни стени и кули на средновековния Ямбол;
 Запазени са два архитектурни паметника от XV в. — „Безистена“, който е
единственият в България добре запазен покрит пазар и османският храм
„Ески джамия“;
 Добре запазени са и църквите „Свети Георги“ и „Света Троица“;
 На връх Бакаджик край Ямбол е построен и осветен храмът „Свети
Александър Невски“ — първият паметник на българо-руската дружба в
България;
 В първата половина на ХХ в. Ямбол е известен с минералната си вода и
минералната баня, с уникалния релсов трамвай, теглен от коне, с
реномираната си фазанария, с огромния хангар за цепелини от 1917 г. и
други забележителности.
От историята на градоустройството се знае, че зеленината се явява като
важен градски елемент още от най-стари времена.
Развитието на градовете е вървяло по оста - жилищен или „стария град“ –
промишлени територии, или „производствен град“ – „рекреационен град“. Това
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развитие е било за сметка на крайселищните територии – изсичане на горите,
усвояване на обваботваеми земи.
Гората е била ценена като потребление и резерв за работна земя и
интензивно животновъдство. Процесът на освобождажане на територии за паша,
развитието на рудодобива и катранджийството са довели до пряко унищожаване на
горите – опожаряване и изкореняване и към края на XVIII и началото на XIX край
селищата преобладават вече нискостъблени насаждения, клоносевни редини и
обширни обезлесени горски територии. Освобождението заварва България почти
обезлесена и оголена.
Градинското изкуство през турското робство се изразява в градинско
оформяне на жилищния двор и двора на църквата и като украсен елемент в
градската част (групи дървета и асмалъци по улиците и край чешмите). Лозата,
чимширът, цветята (ружа, мак и др.), саксийните цветя са били украсният елемент на
двора, допълван от архитектурна украса от чешми, вади, кладенец и грънчарски
вази. Край пътищата се създавали засаждения с тополи и върби, които водят
началото от Мидхат паша.
През пеиода след освобождението до 1944г. – периода на капитализма – с
бурното развитие на промилеността и разрастването на градовете в България, се
създават законови предпоставки (първият Закон

за благоустройството на

населените места 1897г.; Закон за горите 1883г.) и се поставя осъзнато начало на
планово изграждане на обществени озеленени територии и крайселищни територи
за отдих. Общините се задължават да поддържат в добро състояние старите гори и
да засаждат нови. Това става възможно едва след създаване на горски разсадници
– след 1890г. Изграждат се и много птища – от 2 511км през 1878г. на 22 325км през
1944г. Особеното е че се обръща специално внимание на озеленяването им –
засаждане на високи дървета и оформяне на крайпътни ансамбли от места с
кантони, чешми, малки архитектурни елементи.
В

градоустройствената

политика

на

Ямбол

в

първите

години

след

Освобождението е отделено внимание и на изграждане на места за отдих и почивка
на ямболци. Първоначалното решение за създаване на градски парк е от 1893 г.
Определено му е място в района около Бейската джамия – пространството между
днешната община и читалище „Съгласие” (в. Ямбол,13,1893). Наскоро след това
общинарите решават паркът да бъде изграден на острова на р. Тунджа, който лятно
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време в празнични дни се оглася от военната музика и е притегателно място за
разходки и срещи.
В края на ХІХ в. по инициатива и под идейното ръководство на директора на
класното училище Христо Вълев започва уреждането на градската градина. В
оформянето на алеите, в засаждането на дървета, храсти и на цветните кътове
участват както граждани, така и ученици. Във връзка с това в. „Народно благо” (1902)
съобщава:” От няколко години градът ни отделя доста пари за нареждане на градска
градина и с удоволствие можем да отбележим, че е постигнато доста нещо в
уредбата й”.
След Първата световна война общината изкупува редица частни терени и
разширява пространството на парка. Скоро след назначаването на Руси Хайдутов за
градски градинар (1925) паркът се нарежда на трето място в държавата след
Борисовата градина в София и Морската градина във Варна по оформление и
красота. Цветното колело с банановото дърво, розариума, моста на въздишките,
„Златният

рог”,

алеята

на

влюбените,

слугинската

алея,

детският

кът,

зоологическата градина са емблематични места в парка. Край него са уредени
градски плаж, известен като речни бани (1927) и лятна къпалня „Надежда” (1936).
Местните журналисти определят парка като един от „приемните салони” на града:
„Градините и парковете са приемните салони на градовете, мястото, гдето си дават
рандеву всички – и бедни и богати, и млади и стари. Нашият град може да се
похвали със своите големи и хубави обществени градини и паркове, които са
наистина една голяма ценност за обществото...”(Тракиец, 498,20.10.1935)
През 1930 г. започва залесяването на крайградския хълм „Боровец”, който е
превърнат в парк.
През

годините

на

социализма

(1944-1989г.)

се

разгръща

значително

строителство и с поредица от укази и постановления благоустрояването и
озеленяването стават национална задача при оформянето на населените места.
Създават се специализирани училища – Техникума в Пловдив, специалност
Озеленяване в ЛТУ София, които осигуряват кадри и поставят професионални
основи на озеленяването на населените места.
Създават се специализирани структури, разсадниково и цветопроизводство,
машинен парк, които да обезпечават зеленото строителство и поддържането на
зелените площи.
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От извършено изследване за състоянието на зелените площи в градовете на
България през 1951г. за гр. Ямбол се отчитат едни твърде добри показатели по
отношение на разпределението на зелените площи за широко обществено ползване
на жител - 10.2 кв. м (който го поставя на трето място след Варна – 14.0,
Белоградчик – 13.6 и преди София – 9.6)./Таблица 1/
Таблица 1
Градове

Зелени площи

/извадка

от За широко обществено обслужване

обследвани

В чертите на града

Извън

120 окръзи/

За
чертите ограниче
но

на града

при

обществе
ни
учрежден
ия
дка

Кв.м/ж.

%

от дка

Кв.м/ж.

дка

строителн
ата площ
1 Ямбол

357

10.2

4.61

755

21.5

21

2 Варна

1110

14.0

16.06

35 010

412

280

3 Белоградчик

30

13.6

3.26

1 500

68,9

-

4 София

4968

9.6

1.81

680

1.32
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Таблица 2
Състояние на производственото стопанство при ГНС на Д. Т. Към 15 април
1951г. /не имало цветопроизводство/
разсадник
брой

Площ

Налични материали

дка

1

31

Широколистни

Иглолистни

фиданки

фиданки

84500

700

храсти

7600

Благоустрояването на градската градина продължава и през 1965 г. на
територията на парка е открита спортна зала „Диана”, а през 1972 г. са завършени
сградата на младежкия дом и на ресторант „Златен рог”.
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Парк „Боровец“ е разгърнат на площ

от 1100 дка, от които 100 дка са

залесени с декоративни дървета и храсти. В средата на 60-те г. на върха е построен
едноименен ресторант, а наскоро след това – телевизионна кула.
Кратките

исторически

бележки

отбелязваме,

защото

са

факт,

сочещ

градоустройствено мислене през миналия век. Формира се централна озеленена ос,
като природната даденост на р.Тунджа и оформения остров в Градска градина се
явяват един силен притегателен център. Зелената система не се решава по
“модели”, а има свой облик с формирани ивици и различни по големина озеленени
петна – обществени градини.
За пространственото значение на зелената система могат да се направят
изводи, свързани със задачите й, които носят актуални белези и за бъдещото
развитие на ОУП. По- съществени от тях са:
 подобряване на микроклиматичните условия и особено в централните градски
части с осигуряване на добър въздухообмен чрез търсене на възможности за
“зелени клинове”, свързани с околоградската природна среда;
 достигане на необходимите общи екологически показатели;
 създаване на рекреативни възможности на зелената система с широк спектър
на дейности и с подходяща достъпност;
 всестранна насоченост за проникване на елементи на зелената система,
свързани с отдиха в зоните за обитаване и труд;
 участие в естетическото изграждане на селищната среда.
Зелената система на Ямбол е формирана и ще продължава да се формира
като характерна система на принципа на не големи градинско-паркови структури.
Съществуват тенденции за връзки с околната на града природа, реализирани в ОУП
клинообразно

или линейно

с

поречията

и

озеленените

улици.

Системата

исторически е заложена така и е обоснована от съществуващите природни фактори,
които са с влияние на градската структура.
С настъпване

на радикалните социални и икономически

промени и

преминаването към пазарна икономика от началото на 90-те години на миналото
столетие, както и липсата на средства в държавата и общините, се получи срив в
развитието и най-вече в поддържането на парковите обекти. То се отрази най-
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болезнено върху опазването на целостта и поддържането на създадените вече
паркове и градини.
Причина за това са силно намалените средства за поддръжка през последните 20
години, сведени главно до почистване, косене и снегопочистване. Липса на почти
всякакви строително монтажни работи. Чувства се и недостиг от професионални
кадри.
Към настоящия момент Зелените площи в град Ямбол обхващат 1520 дка и
включват :
- обществени озелени площи – паркове, градини, скверове и уличното озеленяване в
селищната територия. Те са общинска собственост и от тях се структурира зелената
ситема на населеното място. Регламентираните норми за обществени озелени
площи са единствените показатели, определящи екологичните, рекреационните и
естетически качества на озеленяването в селищата.
- обслужващи озеленени площи – озеленени терени към жилищните, обществените,
производствените и спортните сгради, експозиционните градини и гробищата. Те
допълват селищното озеленяване, без да се нормират

са общинска или друга

собственост.
Градският парк и парк „Боровец“ - емблематични за гр. Ямбол, заедно с
градините в централната градска част, кварталните градини и скверове и озеленени
междублокови пространства и свързващите ги зелени клинове по бреговете на р.
Тунджа и улично озеленяване, като общ организъм, сформират зелената система на
града. Тя се допълва от устроените дворни пространства на училища и детски
градини, болница, спортни комплекси, учреждения, бензиностанции и промишлени
предприятия, гробищни паркове.
Освен двата големи градски парка значим фактор за структуриране на
зелената система на Ямбол е живописния меандър на р. Тунджа, тангиращ и
преминаващ през жилищната зона на града. В северната му част по поречието е
формиран Младежкия парк с изградена към него гребна база.
А заедно с гребната база, лонгозната гора „Ормана“ и „Бакаджика“, като
обекти на крайградската зелена зона осъществява връзката с горските и полски
извънселищни ландшафти.
Със специален статут на защита са:
 Природни забележителности в град Ямбол - две вековни дървета
(илюстрирани със снимков материал):
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-

На пл.”Освобождение” пред Б”ДСК” – черница на възраст около 150 години,
обявена сас Заповед № 384 от 17.04.1970 г. на КОПС – София.

-

В Градски парк – летен дъб с интересен хибистус (есова форма), обявен от
КОПС – София, ДВ бр.69 от 02.09.1980 г.

 Защитени местности
-

“Иванов гьол” – обявена със Заповед № 19938 от 03.07.1970 г. на

-

МТТП – за запазване на естественото находище от блаетно кокиче с обща
площ 30 хектара;

-

“Мразовец” обявена със Заповед № 521 от 20.(05.1985 г. на КОПС

-

при МС – за запазване на естественото находище от мразовец с обща
площ 0,8 хектара.
И двете разположени на територията на Община Ямбол в лонгозната гора

”Ормана”, на северозапад от града, с площ от 750.5 хектара и с характерна и
разнообразна флора и фауна. На нейна територия се намира и единствената на
балканския полуостров фазанария за колхидски фазан, а в близост е и голям
рибарник. Ормана също е любимо място за отмора на населението.
 Част от НАТУРА зона – по поречието на р. Тунджа.
Предлаганият с ОУП проект за функционално-териториална организация на
зелената система на Ямбол се основава на комплексни проучвания. Те определят:
►структурата на зелената система с реалните настоящи възможности за
обхват;
►обвързаността на формообразуването за зелената система на обща “тъкан”
от дворно озеленяване и в жилищните комплекси и такова – в терените на
обществените сгради с публичните озеленени площи;
►реалните параметри за категоризацията в зелената система в съответствие
със законодателството.
Формирането на функционалната структура на зелената система е сведена до
обобщения за общия план. Това са:
-терени за озеленяване с публично ползване (Озп);
-озеленени терени със специално предназначение (Озс);
-спортни и за развлечения (Сп);
-горски територии (Г);
-територии за природозащита (Р)
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Всички те подлежат на устройствени режими и са свързани с нормативните
изисквания за количествени показатели на зелената система и за баланса на
територията на ОУП.
От община Ямбол са посочени наличните общински площи в Приложение 1 /с
обхвата на тревните площи/.
Приложение 1
обект

Тревни
площи
дка

I

Централна градска част

1

Ул. “Г. С. Раковски“ I част до ул. „Преслав“

2

Ул. “Г. С. Раковски“ II част от ул. „Преслав“ до ул. 6,34

2,16

„Ген. Заимов“
3

Тревни площи около Безистена, Об. „Тунджа“ и 0,809
магазин „Андижан“

4

Mинерални бани, хотел "Тунджа", ДНА

5

"Централно

ядро"

/зона

за

отдих

0,962
между

пл. 10,2

"Освобождение",
ул. "Търговска" и ул/ "Г. С. Раковски"
6

Църква "Св. Николай"

5,32

7

Около Общ. "Ямбол"

0,83

8

Алеи

сквер

Читалище

"Съгласие"

и

Обреден 0,92

комплекс
9

Банка ДСК, Джамията, ул. "Ж. Папазов" - бл. 6 и 8

10

Квартално прстранство ул. "Й. Йовков", бл. 21, 25, 28 2,09

1,852

/Билкова аптека/
11

ул. "Богомил"

12

Тревни площи м/у ул. "Бузлуджа" и ул. "Александър 1,171

0,964

Стамболийски"
/клуб на културните дейци/
13

Търговски дом и стара автогара

0,76

14

Ул. "Дйон Атанасов" /Дика/

1,52

15

НОИ и МВР

1,822

16

Ул. "Търговска" I част до ул. "Гр. Игнатиев"

2,345
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17

Художествена галерия

0,786

18

Ул. "Д. БлагоевВ, бл. 11, 13, 15 и Обл. Управа

7,292

19

ДКЦ I

1,46

общо:

49,603

II

Улици, входно-изходни магистрали

1

ул. "Ген. Заимов"

14,817

2

"Димитър Благоев"

18,622

3

"Граф Игнатиев"

16,148

4

"Търговска"

II част от ул. "Гр. Игнатиев" до път 20,541

"Изток"
5

"Преслав" I градски район

23,836

6

Площад "Стефан Караджа"

0,56

7

"Страхил Войвода"

0,933

8

"Срем"

3,951

9

"Крали Марко"

3,692

10

"Цар Иван Александър" и " В. Карагьозов"

2,552

11

"Константин Иречек" до ул. "Цар Иван Александър"

11,596

12

"Пирин и Гаров площад

9,89

13

"Милин камък"

9,01

14

"Мраморно море"

0,253

15

"Надежда"

6,318

16

"Изгрев" и "Вежен"

2,95

17

"Чумерна"

3,341

18

"Тунджа"

0,452

19

"Боровец"

0,645

20

"Николай Петрини"

8,102

21

"Българка" - от "Николай Петрини" до "Константин 1,318
Иречек"

22

"Професор Нойков"

6,818

23

"Ямболен" - път "Орман" до път "Север"

17,54

24

"Ямболен"

-

от

кръстовище

"ХЕС"

до

ул. 14,047

"Индустриална"
25

"Ямболен" - от ул. ""Индустриална" " -до ул. "Ат. 13,93
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Кратунов"
26

"Индустриална"

3,28

27

" П. К. Яворов"

9,32

28

"Професор Нойков" - продължение

10,418

29

"Ж. Андреев" /пред у-ще "Р. Ив. Колесов" и между ул. 1,505
"Феризович"и "Г. Шейтанов"

30

Обходна алея Градски парк от ул. "Д. Благоев" до 12,5
мост "Търговия"

31

Мостово съоражение "Гр. Игнатиев"

6,703

32

Разпределително кръстовище "ХЕС"

5,51

33

Бул. "Европа"

22,675

34

Крайречен булевард

21,826

35

Чарганска магистрала

21,641

общо:

327,24

III

Междублокови

пространства,

квартални

градини, скверове и др.
1

"Цар Освободител" - "Каранова"

1,423

2

Площад "Освобождение" - бл. 1, 2, 3

2,144

3

ул. "Кабиле" бл. 38 - ул. "Преслав" бл. 51

1,86

4

"Дом на инвалида" - ул. "Страхил"

1,792

5

"Търговска" бл. 62 - "Срем" бл. 1

2,051

6

"Искър" бл. 1 - "Бели Дрин" бл. 11

1,128

7

Срем бл. 3 - "Крали Марко" бл.82

4,136

8

"Независима България" бл. 2 и 4

2,043

9

"Балатон" бл. 2 - "Милин камък" бл. 1, 3, 5, 7

6,56

10

"Д. Благоев" бл. 2 - "Полк. Бакланов"

0,86

11

"Д. Благоев" бл. 6 и 8, "Полк. Бакланов" бл. 25 и "Ж. 0,318
Папазов" бл.11

12

Спортна площадка "Раковски" между бл. 38 и 46

1,036

13

Детска площадка "Преслав" бл. 34 и ул. "Хан Кубрат"

0,42

14

Детска площадка ул. "П. Р. Славейков"

1,807

15

Детска площадка площад "Стр. Кинчев" бл. 15 и ул. 0,842
"Стоил Войвода"
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16

Паметник на загиналите войни кв. "Каргон"

0,327

17

Около Здравно осигурителна каса

3,556

18

Зона за отдих до училище "Хр. Смирненски"

1,103

19

"Граф Игнатиев" бл. 1, 2, 3

2,272

20

Зона за отдих около магазин "Югоагент" и поща 4,125
"Аврен"

21

Квартална градина между ул. "Драма", "Ксанти" и 2,447
"Гали поли"

22

Читалище "Зора"

2,116

23

Площад "Ст. Кринчев"

1,187

24

Църква "Св. Георги"

4,212

25

Църква "Св. Троица"

0,311

26

Подход към лесопарк "Боровец" от "Ген. Заимов"

11,838

общо:

61,914

IV

Жилищни комплекси

1

"Граф Игнатиев"

90,2

2

"Хале"

106,8

3

"Диана"

72,5

4

"Зорница"

20,8

5

"Г. С. Бенковски"

153,74

6

"Христо Ботев"

10,222

7

"Стара Планина"

15,456

8

"Арда"

6,86

9

"Д-р Дончев"

14,03

10

"Златен рок" в т. ч.

169,68

"Златен рог" I - бл.1, 2, 3, 4 и 41 - 17,401дка
"Златен рог" II - бл.5 до бл. 19 вкл. - 100,858дка
"Златен рог" III - бл.27 до бл. 36 - 51,420дка
11

"Възраждане"

88,83

12

"П. К. Яворов"

16,51

13

"Васил Левски"

58,97

14

"Козлодуй"

9,52

15

"Богдан" бл.1, 3, 5, 7, 9, 11

12,86
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16

"Генерал Заимов"

6,545

17

"Изтик"

20,718

общо:

874,241

V

Градски парк

1

Площи около главна алея

42,426

2

Спортна зала и младежки дом

23,671

3

Партер и Паметник

1,173

4

Детски кът

20,567

5

Голям розариум

23,768

6

Малък розариум

6,117

7

Около тенис корт

1,975

8

Странични алеи

98,612

общо:

218,309

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
I

Площи в централна градска част

49,603

II

Улици, входно-изходни магистрали

327,24

III

Междублокови пространства, квартални градини

61,914

IV

Жилищни комплекси

874,241

V

Градски парк

218,309

ОБЩО:

1531,30
7

Липсата на регистър на зелените площи и дълготрайната декоративна
растителност не позволява да се направи пълен баланс и анализ на състоянието им
към момента.
В Приложение 2 е даден дендрологичен списък на видовия състав,
определен съвместно с общината. Разнообразието е значително, с преобладание на
широколистната растителност, което отговаря на физико-географското райониране.
Наблюдават се и екзоти и редки дървесни видове с изразена южна компонента:
Cryptomeria japonica Don., Cupressus sempervirens L., Ginkgo biloba L., Cercis
siliquastrum L.,

Gymnocladus Canadensis Lam., Albizzia julibrissin Dur., Maclura

auranthiaca Nutt., Magnolia kobus DC и др.
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Изготвянето на регистър ще прецизира този списък и ще даде пълна
представа за необходимостта от внасяне на нова растителност в озеленените
площи и уличното озеленяване за подобряване на сегашното и бъдещо състояние.

Вид

Вид

ред

по

№

Приложение 2
Българско име

Латинско име
Иглолистни

дървесни

видове
1.

Abies alba Mill.

Обикновена (бяла) ела

2.

Abies cephalonica Loud.

Гръцка ела

3.

Abies

Lindl.et Конколорка

concolor

(сребриста

Gord.

ела)

4.

Abies pinsapo Boiss.

Испанска ела

5.

Cedrus atlantica Manetti

Атласки кедър

6.

Cedrus deodara Loud.

Хималайски кедър

7.

Cedrus libani A. Rich.

Ливански кедър

8.

Chamaecyparis lawsoniana Лавзанов лъжекипарис
Parl.

9.

Chamaecyparis

pisivera Грахов лъжекипарис

Endl.
Криптомерия

10.

Cryptomeria japonica Don.

11.

Cupressus arizonica Greene Аризонски кипарис

12.

Cupressus sempervirens L.

Обикновен кипарис

13.

Ginkgo biloba L.

Двуделно гинко

14.

Juniperus communis L.

Синя (обикновена) смрика

15.

Juniperus excelsa M. B.

Дървовидна смрика

16.

Juniperus virginiana L.

Виргинска смрика

17.

Picea exelsa Link.

Обикновен смърч

18.

Picea pungens Engelm.

Сребрист смърч

19.

Pinus maritima Lam.

Морски бор

20.

Pinus nigra Arn.

Черен бор

21.

Pinus ponderosa Dougl.

Пондероски бор

22.

Pinus silvesteris L.

Бял бор
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Веймутов бор

24.

Pseudotsuga glauca Mayr.

Синя дуглазка

25.

Pseudotsuga mensiesii ssp.

Зелена дуглазка

26.

Sequoia gigantea Decne

Мамонтово дърво

27.

Taxodium distichum Rich.

Блатен кипарис

28.

Taxus baccata L.

Тис

29.

Thuja occidentalis L.

Западна туя

30.

Thuja orientalis L.

Източна туя

31.

Calocedrus decurrens Florin

Калоседрус

32.

Larix decidua Mill.

Европейска лиственица

ред

Pinus strobus L.

№ по

23.

Вид

Вид

Латинско име

Българско име

Широколистни дървесни видове
1.

Acer campestre L.

Полски клен

2.

Acer dasycarpum Ehrh.

Сребролистен явор

3.

Acer heldreichii Orch.

Планински явор (жешля)

4.

Acer hyrcanum Ficsh. et Хиркански клен
Mey.

5.

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

6.

Acer palmatum Thung

Палмоволистен явор

7.

Acer platanoides L.

Шестил

8.

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

9.

Acer tataricum L.

Мекиш

10.

Aesculus hippocastanum L.

Обикновен конски кестен

11.

Ailanthus glandulosa Desf.

Обикновен айлант

12.

Albizzia julibrissin Dur.

Ленкоранска албиция

13.

Alnus glutinosa Gaertn.

Черна елша

14.

Amygdalus communis L.

Бадем

15.

Armenica vulgaris Lam

Обикновена кайсия

16.

Betula verrucosa Ehrh.

Обикновена бреза

17.

Broussonetia

papyrifera Хартиено дърво
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L?Herit.
18.

Carpinus betulus L.

Обикновен габър

19.

Castanea sativa Mill.

Обикновен кестен

20.

Catalpa bignonioides Walt.

Бигнониевидна каталпа

21.

Catalpa speciosa

Превъзходна каталпа

22.

Celtis australis L.

Южна копривка

23.

Cerasus avium Moench

Обикновена череша

24.

Cerasus vulgaris Mill.

Вишна

25.

Cercis siliquastrum L.

Европейски див рошков

26.

Cydonia vulgaris L.

Дюла

27.

Diospyros kaki L. f.

Райска ябълка

28.

Eucommia ulmoides Oliv.

Брестоволистна евкомия

29.

Fraxinus americana L.

Американски ясен

30.

Fraxinus excelsior L.

Планински

(обикновен)

ясен
31.

Fraxinus ornus L.

Мъждрян

32.

Fraхinus oxycarpa Willd

Полски ясен

33.

Gleditschia triacanthos L.

Обикновена гледичия

34.

Gymnocladus

Canadensis Гимнокладус - бундук

Lam.
35.

Juglans regia L.

Обикновен орех

36.

Juglans nigra L.

Черен орех

37.

Koelreuteria

paniculata Китайски мехурник

Laxm.
38.

Liriodendron tulipiffera L.

Лирово дърво

39.

Maclura auranthiaca Nutt.

Маклура

40.

Magnolia kobus DC

Магнолия кобус

41.

Malus domestica Borkh.

Домашна ябълка

42.

Morus alba L.

Бяла черница

43.

Padus mahaleb Borkh.

Махалебка

44.

Paulownia

tomentosa Пауловния

Stend.
45.

Persica vulgaris Mill.

Праскова

46.

Platanus acerifolia Willd.

Яворолистен платан
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47.

Platanus occidentalis L.

Западен платан

48.

Platanus orientalis L.

Източен платан

49.

Populus alba L.

Бяла топола

50.

Populus deltoides Marsh.

Делтоидна топола

51.

Populus pyramidalis Rozier.

Пирамидална топола

52.

Populus tremula L.

Трепетлика

53.

Prunus cerasifera Ehrh.

Джанка

54.

Prunus domestica

Домашна слива

55.

Pterocarya caucasica C. A. Кавказка птерокария
Mey

56.

Pyrus communis L.

Круша

57.

Quercus robur L.

Обикновен (летен) дъб

58.

Quercus rubra l.

Червен (американски) дъб

59.

Rhus typhina L.

Влакнест шмак

60.

Robinia pseudoacacia L.

Бял салкъм (бяла акация)

61.

Salix alba L.

Бяла върба

62.

Salix babylonica L

Плачуща върба

63.

Sophora japonica L.

Японска софора

64.

Sorbus aucuparia L.

Офика

65.

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

66.

Tilia cordata Mill.

Дребнолистна липа

67.

Tilia grandifolia Ehrh.

Едролистна липа

68.

Ulmus campestris L.

Обикновен бряст

69.

Sorbus torminalis

Брекиня

70.

Salix matsudana ‘Tortuosa’

Къдрава върба

71.

Zingiber officinale

Джинджифил

72.

Ziziphus vulgaris

Хинап

Не се препоръчва:
 за улично: Acer pseudoplatanus L.; Populus tremula L.; Sorbus aucuparia L.; Tilia
grandifolia Ehrh.
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 за зелени площи: Acer hyrcanum Ficsh. et Mey.; Populus tremula L.; Abies alba
Mill.; Larix decidua Mill.; Picea exelsa Link.; Pinus silvesteris L.; Pinus strobus L.;
Tilia grandifolia Ehrh.; Thuja occidentalis L.;
Градският парк
Градският парк на Ямбол представлява озеленена площ за широко
обществено ползване, съгласно чл. 61 от Закона за устройство на територията и е
основният елемент в зелената система на града. От създаването си до преди 30тина години той е бил един от най-големите, добре оформени и поддържани паркове
в България.
Градският

парк

е

разположен

в

централната

част

на

град

Ямбол,

представлява своеобразен остров между два ръкава на р. Тунджа с площ 275 дка. и
включва алейна мрежа от 60,666 дка. В централната част е построен голям
декоративен фонтан, обособени са т.н. Голям и Малък розариуми, пет детски
площадки, спортен комплекс “Георги Дражев” и други зони за отдих и спорт.
Застроената площ в парка е 6 520 м2 и в нея се включват спортна зала “Диана”,
Младежки дом, ресторант “Златен рог”, Морски клуб, лятна градина “Ален Мак”,
административна сграда на “Техностройинженеринг”.
Това е емблематично и предпочитано място за отдих и пълноценно
прекарване на свободното време на голяма част от жителите на града, включително
на посетителите заради

уникалното му разположение – в центъра на града,

едновременно с това представляващ еколологична система - остров обграден от
река Тунджа.
В същото време паркът е в незадоволително състояние. Липсата на средства
за целеви дейности за подобряване на парка води до намаляване на неговата
привлекателност

и

съхраняването

му

като

зелена

екологична

система.

Архитектурните елементи на територията на парка – перголи, арки, водни площи,
чешми - са компрометирани и възстановяването им е наложително. Пейките и
кошчетата за отпадъци са крайно недостатъчни, с оглед на броя на посетителите.
Съществуващото алейно осветление функционира само едностранно на главната
алея и не осигурява достатъчна осветеност. Друг недостатък е, че то не е
енергоефективно.
Независимо от опитите на общината през последните години да поддържа
зелените площи и цветните алеи, нефункциониращата остаряла поливна система
води до постепенното унищожаване на ценни екземпляри от флората, много, от
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които са на повече от 100 години. Насажденията в двата розариума, които са били
уникално място със своята привлекателност за всички възрастови групи посетители
на парка са почти унищожени.
Голяма част от дървестната растителност е изсъхнала и подлежи на
изсичане и прочистване. Растителните видове в парка са от бряст, чинар, конски
кестен, топола (бяла и пирамидална), акация, черен бор, обикновен смърч, маклура,
фрозиция, спирея, хибискус, , люляк и др. Необходимо е да се обновят растителните
видове.
Съществуващите детски площадки са в критично състояние. Налице са
стари и амортизирани люлки, пързалки, катерушки и въртележки, които са малко на
брой и с ниска игрова стойност, повечето от които са дори опасни за децата и не
отговарят на изискванията на новата Наредба №1/ 12.01.2009 г. за условията и реда
за устройството и безопасността на площадките за игра. Настилката в детските
площадки не отговаря на стандартите за безопасност и не осигурява достъпност за
деца с увреждания, ползващи колички. Парковата среда не е достъпна за хора с
физически увреждания. Достъпът до река Тунджа е неконтролиран и нещастните
случаи са факт. С цел превенция на риска е необходимо монтирането на защитна
ограда. Единствената обществена тоалетна в парка е изоставена и затворена от
години. На територията на парка липсва функционираща обществена тоалетна.
Има осигурено финансиране и още през тази година предстои реализиране
на проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда“, който
обхваща територии от градския парк, лесопарк „Боровец“ и „зелена“ връзка между
двата парка. ( приложена схема формат А3)
Съгласно този проект за територията на парка се предвижда:
 Създаване на нови растителни групи, алейни засаждания, солитери и
възстановяване и обогатяване на цветната и храстова растителност;
 Възстановяване на поливната система чрез възстановяване на съществуваща
поливна помпена станция и възстановяване и доразвиване на съществуваща
тръбна мрежа;
 Ремонт на алейно осветление;
 Възстановяване на четири чешми в близост до детските площадки по
главната алея и една нова до поляната за пикник;
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 Допълване и възстановяване на парковото обзавеждане чрез поставяне на
пейки, кошчета, арки с рози. Ремонт на съществуващи пейки и поставяне на
информационни табели.
По композиционни центрове и зони:

.

А Възстановяване на цветен партер;
Б. Подновяване на цветната фигура при фонтана с рибките;
В. Малък розариум – Възстановяване на лехите с рози, ремон на настилката и
изграждане на две нови алеи;
Г. Голям розариум – оборудване на филтърна и помпена шахта. Засаждане на
водни лилии. Поставяне на предпазен парапет на мостчето;
Д. Обособяване и оборудване на зона за фитнес на открито;
Е. Възстановяване на детски площадки и привеждането им към изискванията на
Наредба 1, чрез обособявне на отделни зони по възрастови групи и за ползване
от деца с увреждания;
Ж. Обособяване на кът за шах на открито;
З. Ремонт и възстановяване на обществена тоалетна и допълнително помещение
за майки с бебета за смяна на пелени и кърмене;
И. Кът за отдих;
Й. Обособяване на паркинг с 6 паркоместа, в близост до тенис-кортоете;
К. Обособяване на зона за пикник от три поляни;
Л. Изграждане на рампа за хора с увреждания към един от пошеходните достъпи
на парка, свързващ посредствум мост над реката кв. „Златен рог“ с центъра на
града.

Лесопарк ”Боровец”
Разположен е в североизточната част на гр. Ямбол и представлява
живописен хълм с площ 726.2 дка, с надморска височина от 160 до 227 м. Северната
част на парка е масивно залесена, а южната част на хълма е изградена като парк за
отдих с алейна мрежа и декоративни настилки, архитектурни паркови елементи,
водна площ. Съществуващата растителност е създадена по изкуствен път с
преобладаващи видове от акация, гледичия, черен бор, биота, мъждрян, мекиш,
явор, ясен, липа, бадем, люляк и др.
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Дървесната растителност е застаряваща, с изразени процеси на съхнене,
отслабнал физиологичен статус, 70 % от всички дървета са обхванати от бръшлян,
което бавно ги унищожава. Има десетки изсъхнали и опасни дървета, бурени и
тръни достигащи височина 2 м. Ежегодно различни площи в северната и източна
част на парка са опожарявани и в резултат на това значителна площ от парка е
окончателно унищожена. Започнали са процеси на захрастяване и подивяване настанили са се драки и шипки. До голяма степен озеленените площи и
растителността са компроментирани от засушаване през летните сухи периоди и
липсата на поливане.
В последните години са образувани много незаконни сметища, където се
изхвърлят големи количества строителни и битови отпадъци.
Архитектурните съоръжения са почти напълно унищожени, алейната мрежа и
настилките са амортизирани, водното огледало не функционира. Отсъствието на
алейно осветление е причина за използване на парка само в светлите часове на
деня и създава условия за престъпни деяния. Местата за отдих са малко и негодни
за използване.
Особена характеристика на парка е, че се намира в непосредствена близост
до квартали с преимуществено ромско население.
В резултат на всички тези негативни промени през последните години,
паркът се е превърнал от любимо за отмора място в своеобразна буферна зона,
отбягвана от гражданите на гр. Ямбол и посетителите на града.
Съгласно „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда“
( приложена схема формат А3), обхващащ част от територията на лесопарк
„Боровец“ се предвижда:
 Внасяне на нова дървесно-храстова раститлност;
 Подмладяване и възвръщане на декоративната стойност на храстовите групи
и живия плет;
 Възстановяване на системата за поливане в зоната на главния вход –
партера;
 Възстановяване на цветния партер по централната алея;
 Възстановяване на алейното осветление;
 Ремонт на декоративната настилка по главната пешеходна алея;
 Поставяне на паркова мебел – пейки, кошчета, стойка за велосипеди;
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 Обособяване на паркинг при главния подход;
 Полагане на настилки и вписване на утъпканите пътеки в съществуващата
алейна мрежа за улесняване на придвижването и ясен достъп;
 Възстановяване на три заслона.
Общата цел на проекта е:

Почистване от битови отпадъци на лесопарк

“Боровец”, ползувано за нерегламентирано сметище. Залесяване с типични за
района дървесни и декоративни храстови видове в лесопарка. Провокиране
фантазията на децата за оползотворяване на отпадъците. Въздействие върху
ценностната система на населението – усет за красота, чистота и опазване на
природата.
Конкретни цели и изпълнения
І. Почистване лесопарка от битови и растителни отпадъци
ІІ. Озеленяване
 Северен скат - 69 дка
Залесителни мероприятия:
- засаждане широколистни от бреза, чинар, ясен, явор, липа, акация и китайски
мехурник – 600бр.
- засаждане на иглолистни видове:черен бор,кедър 100бр.
 Източен склон, намиращ се в непосредствена близост до “Дом майка и дете”
и Старчески дом – около 53 дка
- засаждане широколистни дървета от бреза,явор, ясен, чинар - 450бр.
-

иглолистни – 80бр.
 Подход лесопарк “Боровец” от южната част:

- Рекултивация – 12дка
- Доставка плодородна почва - 114м 3
- Затревяване - 6дка
- Поливане с водоноска двукратно
- Засаждане декоративни храсти – 1500бр.
- Засаждане иглолистни - 48бр.
Проектът има регионално значение.
Ефективността на проекта може да бъде оценена по обхващане на поголяма част от местното население, което ще го направи съпричастно и в неговото
опазване и поддържане след това, а именно:
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- участие на местното ромско население в изграждането на проекта - почистване, залесяване;
- интереса на местното население и хората от региона към резултатите от
проекта;
- участие на неправителствени екологични организации на територията на
гр.Ямбол .
В момента няма общинска структура, която да се грижи за поддържането и
опазването на растителните видове в тези два големи обществени парк.
Към проекта е предвидено и реконструкция на улици, за осъществяване на
“зелена” връзка между двата парка. Тя ще обхване трасето, започващо от входа на
градската градина – моста над р. Тунджа до минералната баня, върви по ул. “Ал.
Стамболийски”, ул. “Страхил Войвода”, кръстовището и с ул. “Преслав” и ремонт и
реконструкция на настилките на ул. “Г. Дражев”. Предвидено е обновяване на
зелените площи и растителността по улиците и изграждане на подстъпи за
инвалиди.
При обследването на улиците и булевардите се установи неритмично
поддържане на тревните площи. Има прокарани много утъпкани пътеки, които е
разумно да се плочират, за удобство на живущите.
По-голямата част от междублоковите градинки и зелените площи в новите
квартали са в лошо състояние. В преобладаващата си част тревните площи са
утъпкани, прокарани са безразборно пътеки, превърнати са в паркинги за коли. До
много от входовете и зад блоковете с телени мрежи са заградни територии,
превърнати в зеленчукови градини и стопански дворове. Засадени са по собсвена
инициатива много плодни дръвчета, без да са спазени основни принципи на
отстояния, засенчване, гъстота на садене. Назрява проблема с вече вдигналата се
растителност в близост до блоковете – засенчва, повдига тротоарните настилки,
взаимно си пречи и подтиска. Поставените гаражни клетки стоят чужди, загрозяват
ландшафта, „изяждат” от площта за озеленяване. Добре е да се търси алтернатива
за изграждане на подземни гаражи, което ще доведе до естетизиране на
пространствата, увеличаване на зелените площи, изграждане на спортни и детски
съоръжения.
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На много места живите плетове са нарушени и прекъснати, неподдържани и в лош
вид. Нуждаят се от попълване, редовна резидба, окопаване и подхранване с торене.
Розариумите и голяма част от кашпите се нуждаят от попълване, подмяна на стари и
закърнели видове и интензивни грижи.
Преобладаващите паркови архитектурни елементи са в задоволително и
лошо състояние. Започнали са да се рушат, стърчат

железа, липсват дървени

части, част от подпорните стени са с паднали плочи, има счупени пейки, перголи,
сухи и рушащи се водни басейни. Почти във всички обекти липсват или са крайно
недостатъчно

пейките,

кошчетата,

чешмите.

Недостатъчни

са

перголите

и

беседките.
Започнало е масово навлизане в зелените площи на подкрепителни
заведения, кафета, стопански постройки и нерегламентирани паркинги, направо в
тревните площи. За съжаление малко са добрите примери, където частната
инициатива

е помогнала в изграждането и поддържането на обекти от

озеленяването – това са новите бензиностанции; пространствата около банки и
хотели.
За подпомагане дейностите по поддържане и почистване на междублоковите
пространства и кварталните градинки, под формата на достатъчно популярни в
миналото съботници и бригади, би било добре да се възродят, което ще направи
живущите съпричастни и в опазването им.
Като цяло за града могат да се направят следните изводи и препоръки:
 Зелените площи в междублоковите пространства са в много лошо състояние.
Само в централната градска част и ж.к. "Диана” има добре поддържани зелени
площи в междублоковото пространство.;
 Озеленяването на входно-изходните транспортни артерии на Ямбол е
недостатъчно. Необходими са по-специални грижи за озеленяването на
входно-изходните транспортни артерии от гледна точка на естетически и
представителни функции.
 Необходимо е да се доизгради и санитарно-защитното озеленяване на
крайречния булевард;
 Растителността е в добро до средно състояние;
 Тревните площи са в задоволително до лошо състояние, частично утъпкани и
буренясали. Нужно е да се възстановят, да се поливат през летните месеци,
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да се използват подходящи тревни смески, издържащи на утежнените градски
условия;
 Розариуми, цветни площи и жив плет са за възстановяване, подмладяване и
частично попълване;
 Настилките в по-голямата част от обектите са за ремонт и подмяна;
 Недостатъчни са пейките и кошчетата в почти всички обекти;
 Малък е броят на беседките и перголите в откритите простанства за сянка
през лятото;
 Парковата мебел и детските съоръжения са стари и недостатъчни и се
нуждаят от подновяване, подмяна и попълване;
 Металните детски съоръжения са в много лошо състояние (опасни за децата)
и следва да бъдат демонтирани;
 Чешмите и тоалетните са крайно недостатъчни;
 През последните години се наблюдава тенденция към ”изяждане” от зелените
площи и застрояване, което трябва да се спре и запази достигнатия висок
процент на озеленяване;
 Част от зелените площи в близост до улиците и кварталните градини се
използват неправомерно за паркиране, следва да се поставят малки оградки и
да се завишат контрола и санкциите за нарушителите;
 Да се активира участието на живущите, учащите се и частните фирми в
изграждането и поддържането на прилежащите зелени площи, което ще
подобри и опазванети им.)
Поддържането на зелените площи в Община Ямбол се извършва чрез
обявяване конкурси за възлагане на обществени поръчки.
Дейността по производство и реализация на декоративна рестителност се
осъществявя от ЕООД „Обреден комплекс“, на което са предоставени за ползване и
експлоатация 100% общинска собственост с движимо и недвижимо имущество:
декоративен разсадник с площ 114 дка, сгради на декоративния разсадник, стаи за
работниците и персонала, складови помещения за съхраняване на семена и
посадъчен материал и склад за готова продукция, работилница за ремонт на МПС и
селскостопанска техника и др. Дружеството разполага с два трактора с прикачена
техника към тях – верижен трактор 1бр. И колесен 1бр.; конска каруза;
мотокълтивари 2бр.; собствен трафопост за елзахранване; съоръжения за поливна
система от собствени 4 водоизточника; нова съвременна дъждовална система за
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отглеждане на посадъчен материал за пикирахе на полето в оранжерия от 500 кв.м.
Техниката е морално и физически остаряла и се нуждае от обновяване.
Недостатъчна е техниката и за ремонт и поддръжка на зелените площи в
града.
Извадка от инвентаризацията на декоративния разсадник за последните три години
е дадена в Таблица 3
Таблица 3
Разсадник към ЕООД „Обреден комплекс“ – общинска фирма
брой

Площ

Налични материали

дка
Широколистни

Иглолистни

фиданки

фиданки

9946

2856

5787

2009

9000

7200

9000

2010

10200

7850

6020

2008

1

114

храсти

Имайки предвид, че това е основният донор за общината и въпреки
тенденцията

към

завишаване

на

количествата

произведени

фиданки

през

последната година, те не са достатъчни да задоволят потребността от постепенна
смяна и обновяване на съществуващата декоративна растителност. Силно
ограничен е и видовият състав – 5 иглолистни; не повече от 20 широколистни и до
10 вида храсти.
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА
Възможните мерки за поддържаниe и възстановяване на зелената система са:
Административни:
 Разработване на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на
зелената система на територията на община Ямбол (съгласно чл.21 от ЗМСМА) с
цел управление на зелената система;
 Разработване на регистър на зелената система и трайната дървесно-храстова
растителност (чл. 63 от ЗУТ);
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 Разработване и утвърждаване на програма за повишаване на екологичната култура
и образование, информираност на гражданите и за граждански контрол и
взаимодействие при опазване на растителната инфраструктура;
 Определяне

на

подходящ

правен

статут

на

общинския

разсадник

за

преустройването му в модерен градински център;
 Опазване на съществуващите озеленени площи от заличаване, промени на
функциите им или загиване.
Приоритети в изготвяне на подробни устрйствени разработки:
 Проучване и анализ на фито-санитарното състояние на растителността и мерки за
нейното подобряване;
 Създаване на програма за възстановяване и поддържане на парковата и растителна
инфраструктура в Градския парк, лесопарк ”Боровец”, района на “Гърлата”;
 Търсене на възможности за свързване на Градския парк по поречието на р.Тунджа с
местността ”Ормана”;
 Изготвяне на ландшафтно устройствен план за пречието на р. Тунджа в пределите
на гр. Ямбол, с цел укрепване и естетическо оформяне на естествените брегове;
 Изготвяне на комплексен устройствен план за създаване на мрежа от велотрасета,
които да обхванат територията на града и връзката с крайградските зони за отдих;
 Изготвяне на програма за анализиране състоянието и броя на спортните площадки
и терени. Имайки предвид многото спортни клубове и интереса към различни видове
спорт те трябва да се увеличат особено в кварталните градини и крайградската
територия;
 С предизвикателствата на новото време да се осмислят и обогатят с нови функции
озеленените територии – свободни интернет зони, скейт площадки, велоалеи,
фитнес на открито, атракциони и места за изява, изложби на открито и др.;
 Целенасочено да се впише обгръщащата градския парк жива вода на р. Тунджа –
чрез водни ефекти, скулптурни фигури, декоративно ефектно осветление, музика и
звуци, подходящ кей и разходка с корабче;
 С изграждане на паметен кът в парка да се популяризират и увековечат имената на
директора на класното училище Христо Вълев – поставил началото на Градската
градина (1893г.) и на твореца - градския градинар Руси Хайдутов (1925г.) - дал
облика на градината;
 Изготвяне на комплексен ппроект за рекултивация на кариерите на североизток от
града по поречието на р. Тунджа и превръщането им в място за крайградски отдих,
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заедно с гребния канал и неговото удължаване за целите и съгласно стандартите за
гребен канал.

Приоритети в област поддържане на зелената система:
 Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства и мониторинг;
 Изграждане на зелени зони по околовръстния път крайречен булевард и главните
входно-изходни артерии;
 Почистване на суха и загрозяваща растителност в коритото на р. Тунджа;
 Почистване на издънки, счупени и сухи клони по дървесната растителност;
 Редовно косене и поливане на тревните площи, почистване от плевели,
подхранване чрез торене и подобряване на тревния състаф, чрез подсяване и
частично презатревяване, кздето е особено налогително;
 Закопуване на съвременна механизация за поддържане на озеленените площи –
косачки, храсторези, машини за сметосъбиране, за събиране на сухите есенни
листа, за рязане на жив плет, изграйдане на поливни системи в интензивно
поддържаните озеленени обекти и др.

Изводите, които се налагат за състоянието на зелените площи, от гледна точка на
устройственото планиране са, че:
 Площно задоволявант потребностите;
 Добро състояние на зелените площи в градския цетър;
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 Частично добросъстояние на зелените площи в градския парк;



Лошо състояние на зелените площи в парк «Боровец»;



Несистемно проведени връзки между зелените площи и минимално участие
на реката в зелената система.

ОУП предлага обвързването на съществуващите площи в система чрез:


Благоустрояване на съществуващите зелени пространства;
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Създаване на нови зелени плащи и отваряне на системата към реката;



Създаване на линейни връзки между елементите на зелената система чрез
пешеходни алей и вело алей.

В ОУП площите за развитие на зелената система са групирани в пет основни
функционални групи:


Оз – за озеленени плащи за паркове и градини за широко обществено
ползуване;



Ос – за озеленяване на спортни обекти с общоградско значение и спеациално
ползуване;



Оса – за озеленяване на площи за масов спорт и атракции;



– терени за водни течения, водни спортови и водни атракции.



– терени за изолационно озеленяване и линейни връзки между елементите на
зелената система и функционалните зони обитаване и труд;
В «Оз» попадат градският парк, лесопарк «Боровец» площи, около реката и

канала, вътрешно квартални градини за широко обществено ползуване и др. Новите
терени са концентрирани главно около реката и са ориентирани за създавнето на
пространствена зелена връзка с м. «Ормана». За градската градина се предвижда
реализацията на вече утвърден проект, който предвижда санитарно прочестване на
съществуващата едроразмерна растителнос, запазване на изградените спортни
площадщи и подабряване на пешеходните настилки. Допълнително предлагаме
обособяването на маркирани вело алей, с които да се направи връзка от градския
център през парка към производствената зона от запад. Общата площ на тези
терени е над 135,76ха .
В «Ос» попадат стадиона, гребната база, вътрешно кварталните спортни
площадки и игрища. Общата площ на тези терени възлиза на 33 ха .
В «терените за водни течения» попадат новите обекти за атракции и спорт
около реката,язовира в м. Кринчовица и кариерите, където има новообразувани
водни плащи с голям потенциал за развитие на ежедневния и седмичен градки
отдих. Предлага се изграждането на площадки за организирано плажуване, риболов,
спорт на открито (фитнес уреди на открито) и водни атракции ( аквапарк). В
комбинация с тези обекти се предвижда развитието на съпътствеваща обслужваща
база за хранене и съхранение на материалната срортна база. Общата площ на тези
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терени възлиза на 75.86 ха. Особено внимание трябва да се обърне на изграденият
канал около градския парк, недовършения гребен канал, коритото на реката
преминаваща през града и кариерите на североизток. Предлага се обособяването на
охранявано и обезопасено пространство за плуване към маркирана плажна зона.
Считаме, че за тези активности са подходящи меандрите образувани от изчерпаните
участъци на кариерите за добив на инертни материали.
Терените за изолационно озеленяване и линейни връзки между елементите
на зелената система и функционалните зони обитаване и труд са другия потенциал
на зелената система. В тази зони се предлага реализарането на маркирани велоалеи за ежедневни трудови пътурвания от жилищните квартали през центъра да
производствените терени, както и до селищното образувание. По тези велоалей се
предлага и развитието на съпътствуващо уличното озеленяване, което освен
функции на

изолационна зеленина ще играе рола и на връзка мужду другите

елементи на зелената система.
Основното мото за развитието на зелената система на гр. Ямбол трябва да
бъде «Обръщане на града към река Тунджа»
Като заключение можем да отбележим, че цялото това значително зелено
богатство, създадено и съхранено през вече близо 120 годишната история на
озеленяването на града, е необходимо, като за един жив организъм, да бъде
“обгрижено” и постоянно обновявано, за да просъществува и занапред. Защото
живота на едно дърво обхваща три човешки поколения и ако мислим за следващите
две,

трябва

да

положим

необходимите

усилия днес

–

професионални

и

икономически.
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13. Правила и норми за прилагане на ОУП на гр.Ямбол

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ
Чл.1.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ
(1) Правилата и нормите за прилагане на ОУП на гр.Ямбол са неразделна част от
плана.
(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно
следните изисквания:
-Здравословни условия на обитаване, труд и отдих, както и сигурност на
населението;
-Задоволяване жилищните нужди на населението;
-Запазване, обновяване и развитие на съществуващите части на града,
оформяне на облика му и хинтерланда му при съобразяване с новите изисквания за
активизиране на териториите в условията на членство в Европейската общност;
-Икономично използване на теренните ресурси.
(3). Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на гр.Ямбол са:
-Общински органи на управление;
-Органи на експертиза;
-Органи на контрол;
-Физически и юридически лица
Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на гр. Ямбол са законово
определени и всички последващи действия се съобразяват с това.
ЧАСТ ВТОРА – ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ГРАДСКАТА
ТЕРИТОРИЯ
РАЗДЕЛ I. ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ
Чл.2. С одобряването на ОУП на гр.Ямбол и правилата и нормите към него,
предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните
зони стават задължителни по отношение прилагането на му.
(1). При възлагане и изработка на подробни устройствени планове за отделни
структурни части и квартали, трябва в изготвеното за случая задание за
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проектиране, залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези
предвидени в ОУП.
(2). В смисъла на предходната точка трябва да се подхожда и при разрешаване
право на строеж на жилищни сгради.
Чл.3. Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от
специфичното си предназначение биват:
(1).Универсална жилищна зона

- Ж , включваща следните разновидности със

съответните норми
Разновидност
на жилищната
устройствена
зона
Жм

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %
от 20 до 60

Интензивност
на
застрояване
Кинт.
от 0.5 до 1.2

Необходима
озеленена
площ
Позел. в %
от 40 до 60

☼

-

-

-

Жмо

до 20

до 0,4

мин.30

Жс

от 25 до 70

от 1.0 до 2.0

от 30 до 50

Жг

от 30 до 80

от 1.5 до 3.0

от 20 до 50

Жк

от 20 до 50

от 0.6 до 2.5

от 40 до 60

Забележка: Зона Жмо е в селищно образувание „Кринчовица”. ☼ За териториите с
проблеми от социално-етносен характер към подробните устройствени планове
задължително да се изготвят специфични правила и нормативи, които се
изработвати одобряват заедно с ПУП. Върху чертежите в М 1:5 000 тези територии
са отбелязани със звездичка, поставена след буквения индекс на съответната
устройствена зона.
(2) Смесена централна зона – Ц
Разновидност на
устройствена
зона

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %

Ц
Ц1

от 40 до 80
до 70

Интензивност
Необходима
на
озеленена
застрояване
площ
Кинт.
Позел. в %
от 1.5 до 3.0
от 20 до 40
до 2,0
от 30 до 50
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(3). Устройствена производствена зона – П включваща следните разновидности със
съответните норми :

Разновидност
на Плътност на Интензивнос Oзеленена
устройствена зона застрояване
т на
площ
Пзаст. в %
застрояване П озел. в %
Кинт
Пп
- Ппч
от 50 до 80 от 1.0 до 2.5 от 20 до 40
- Ппр
ЗАБЕЛЕЖКА: Пп – предимно производствена дейност; Ппч – с иновативни и
чисти производства;Ппр – за развоина и научна дейност
(4).Устройство на озеленени територии – Оз

–

оразмеряват се съгласно

предвижданията на Наредба N7 , като се съблюдават дейностите и площите им
допустими съгласно нея.
(5). Устройство на територии за спорт и развлечения- Ос и Оса - оразмеряват се
съгласно предвижданията на Наредба N7 , като се съблюдават дейностите и
площите им допустими съгласно нея.
(6) Зона на паметници на културата ( сигнирани в цвят) –Всички действия в тази
зона се предприемат след изработване на Подробни устройствени планове и
работни устройствени планове със силуетни поучвания към тях, включително през
улица, като тези планове се съгласуват по процедурата предвидена в ЗКН.
Застрояването в тези зони определени с матрица от вида

Жм

с параметри

Разновидност
на жилищната
устройствена
зона

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %

Интензивност
на
застрояване
Кинт.

Необходима
озеленена
площ
Позел. в %

Кота корниз

Жм

от 20 до 40

от 0.5 до 1.0
-

от 40 до 60
-

Съобразена с
НКЦ

Когато в охранителната зона на НКЦ попадат сгради и устройствени зони от типа
Жс, Жг и Ц/Ц1/ всички бъдещи действия по ново застрояване в тях трябва да се
съобразят с изискванията предявени в ЗКН.
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(7) Единичните паметници на културата се процедират както обектите по парагрф (6)
като преписките са комплектовани с инвестиционни проекти.
(8) В контактната зона на групови единични паметници на културата важат
правилата, заложени с Общия устройствен план.
(9) В зоната, определена като археологични паметници на културата не се допуска
смяна на предназначението на имота или територията, като строителни дейности се
допускат след извършване на задължителни проучвания, законово определени за
археология. Община Ямбол задължително информира РИМ за издадените
строителни разрешения за осигуряване на археолог при изпълнение на изкопните
работи.
(10) Смесена многофункционална зона – Смф

Разновидност
на
устройствена зона

Плътност на
застрояване
Пзаст. в %

Смф

До 60

Интензивност
на
застрояване
Кинт.
До 3.0

Необходима
озеленена
площ
Позел. в %
До 40

(11) Територии за обществено обслужване – параметрират се съгласно Наредба N7,
а за непосочени обекти в нея съгласно виза за проектиране .
Чл.4

Терени със самостоятелен устройствен режим – устройват се съобразно

предвижданията на Наредба N7 за правила и нормативи за устройство на
територията.
1. Търговските дейности с отпадъци с черни и цветни метали се осъществява на
площадки, отговарящи на изискванията на чл.54 ал.2 от ЗОУ. За всички останали
дейности

по

съхранение

и

предварително

третиране

на

отпадъци,

важат

постановките на ЗОУ и нормативните актове за опазване здравето на хората.
Чл.5 Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони и терени
със самостоятелен устройствен режим се подчиняват на наредбите на МРРБ и МЗ.
РАЗДЕЛ II. - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.6 Общината може да придобива имоти собственост на физически и юридически
лица за устройствени нужди , породени с ОУП при наличие на подробен устройствен
план, разработен в съответствие с ОУП.
1. Придобиването на имоти става в съответствие с чл.205 от ЗУТ.
261

Чл.7

Проблемите на регулацията, строителните линии и граници, обемно –

пространствения характер на застрояването са обект на подробните устройствени
планове, ако са разработени с изискванията на ОУП гр. Ямбол.
Чл.8 Комуникационно - транспортната мрежа и уличните инженерни мрежи се
проектират и изпълняват след наличието на одобрени устройствени планове и
техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП на гр.Ямбол.
РАЗДЕЛ III – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9 Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на гр.Ямбол не отменят
действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство и други
такива, свързани с тази материя.
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