
 

  

 

 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 3 

По Проект „Ефективни политики в община Стражица” 
   относно политиките, провеждани от общинска администрация Стражица 

 

 

Общински съвет Стражица прие Концепция за   
пространствено развитие на Община Стражица. 

 
 Концепцията е изготвена от „ДиДжи Консулт“ ЕООД в рамките на 

проект „Ефективни политики в община Стражица” по Договор № 13-13-
31/07.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Същата бе приета от 
Общински съвет Стражица на 27.05.2014г. 

 

РЕЗЮМЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

 Нормативно основание за изготвяне на концепцията 
Концепцията за пространствено развитие /КПРО/ се изготвя в 

изпълнение на нормативни разпоредби на Закона за регионалното развитие 
(чл.7а, ал.2).  Концепцията определя средносрочни перспективи и цели за 
пространствено развитие на територията на общината по отношение на 
мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния 
център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната 
транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа (чл.7д, ал.3 от ЗРР). 

Профил на Община Стражица 

Физически характеристики: 
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Площ: 508,3 km². 

Брой населени места: 22 населени места, от тях: 1 град-център на 
общината, 9 кметства и 12 кметски наместничества. 

Релеф, характерен за територията: разнообразен релеф, заема части от 
Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, надморската височина варира 
от 40 до 420 м.  

Териториална структура: земеделските територии - 66.41%, горски - 
26.53%, урбанизирани територии - 4.96 % от общата площ.. 

Степен на урбанизация: В единствения град Стражица живеят 38% от 
общото население, докато делът на жителите в селата възлиза съответно на 
62%. 

Селищна мрежа: балансирана върху цялата територия на общината 

Оси на урбанистично развитие:  

Средна основна меридионална ос - Русе–Велико Търново–Габрово-Стара 
Загора–Хасково-Кърджали-Маказа, част от общоевропейски транспортен 
коридор № 9; 

Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението 
София–Ловеч–Велико Търново–Шумен–Варна (АМ „Хемус“);  

Второстепенна ос на развитие свързваща селищата Свищов и Велико Търново. 

Пътна мрежа: Гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от 
средната за страната – 1.04 км/кв.км за общата дължина, вкл. улици и пътища 
и 0.076 км/кв.км за дължината на междуселищните пътища. I-ви клас път – В. 
Търново – Омуртаг (16,0 км), І и ІІІ клас е 113,270 км, ІV-ти клас - 83,100 км. 

Инженерна инфраструктура: относително добре развита 

Социални характеристики: 

Население: 14 725 души към 31.12.2013 г., 5.4 % от област В. Търново  

Гъстота на населението: 25 човека/ км2 

Естествен прираст: -5,6‰ за 2013г.  
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Възрастова структура: Възрастовата група 15-64 г. се характеризира 
със стойности (62,4%) под средните на областно ниво (68,2%), групата 65+ 
има идентични за областта нива - 20,5%. 

Етническа структура: българи – 71,72%, турци – 13,82%, роми – 3,58% 
и други – 1,25% 

Образователно равнище: население със средно образование - 34%, с 
висше образование - 7%, с основно - 33.9%, с начално - 15%, с незавършено 
начално - 8%, никога непосещавали училище - 2% и деца - 0.1% към 
01.02.2011 г. 

Система на здравеопазване: незадоволително. 

Икономически характеристики: 

Водещи отрасли: преработваща промишленост, като 
структуроопределящ отрасъл, следвана от земеделие и търговия. 

Структура на нефинансовия сектор: Най-голям дял – 92.43% са микро 
фирмите (до 10 заети), които генерират 24.79% от продукцията в община 
Стражица. Малките предприятия (10-49 заети) са 5.59% и произвеждат 23.13% 
от продукцията. Средните и големи предприятия с над 50 работника са 6 на 
брой (1.97%). Те произвеждат 52.08% от продукцията в общината. 

Коефициент на безработица: към 31.12.2013 г., равнището на 
безработица в общината е 34,9 % или 1495 лица 

Екологични характеристики: 

Защитени територии: защитена местност със Заповед № РД – 
1304/27.12.2002 г. на МОСВ, с площ 31,2 ха., обявена е с цел запазване на 
характерни смесени горски насаждения – „Железарци”; три защитени зони по 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна- Стара река - BG0000279, Беленска гора - BG0000231, Голяма 
река - BG0000432 

Климатични промени: в района на град Стражица по поречието на 
река Голяма река се задържат мъгли 
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Недвижими културни ценности: 75 НКЦ в 15 от 22-те населени места 
в общината, като 10 от обектите са с национално значение 

Движими културни ценности: изложбен фонд с над 1000 творби; 
музейна сбирка с около 1400 експоната 

Потенциали за развитие 

Селско стопанство, зеленчукопроизводство и овощарство, пчеларство, 
рибовъдство, преработвателни предприятия, близост до основни оси на 
развитие, богато културно-историческо наследство, благоприятстващо 
развитието на туризъм. 

 

Перспективи и цели за пространствено развитие на територията на 
Община Стражица за периода 2014-2025 г. 

КПРО дава насоки за документите за устройство на територията и 
такива за регионално планиране на ниво община, а за да бъдат тези насоки 
адекватни,  тя трябва да отразява предвижданията на документите за 
планиране на регионалното развитие от по-високо йерархично ниво - РПР на 
СЦР, ОСР на Област Велико Търново, които от своя страна са съобразени с 
НКПР и НСРР на Р. България. 

Основната цел, поради която КПРО се разработва преди ОУПО /Общия 
устройствен план на общината/  се основава на: 

• Изследването на досегашното развитие на образуването на 
селищната система; 

• Дефинирането на силните и слабите страни в демографското 
развитие на общината, социално-икономическата структура на 
населените места, развитието на туристическата инфраструктура; 

• Опазването и разумното управление на природното и културно 
наследство; 

• Намаляването на териториалните неравенства, чрез балансирано 
териториално развитие; 
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• Преоткриването на многофункционалността на селското 
стопанство, ориентирано към качество, позволявайки на селските 
райони да се възползват най-добре от потенциала си за развитие. 

Основните задачи, на които се обръща внимание са: 

• Запазване на човешките ресурси, създавайки трудова заетост, 
превръщайки местния пазар на труда в по-атрактивен и адекватен 
към потребностите на населението; 

• Опазване и усвояване на земеделските и горските земи; 
• Възстановяването на хидромелиоративните системи; 
• Изграждане и рехабилитиране на техническата инфраструктура; 
• Насърчаване на овощарството, лозарството, 

зеленчукопроизводството, пчеларството; 
• Съхраняване на природните богатства, недвижими културни 

ценности, защитени територии и развитие на еко-, селски, 
пешеходен, риболовен и познавателен туризъм; 

За постигането на заложените цели, в КПРО е предвидено обособяване 
на 4 основни зони, за които се предвиждат конкретни политики и мерки за 
постигане на 8 стратегически цели. 

 

ГОРСКА ЗОНА 

СЦ 1: СТОПАНСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ 

 Територии за прилагане на мерки и политики за опазване и поддържане 
на съществуващия горски фонд и залесяване 

o с. Мирово, Асеново, Горски Сеновец, Благоево, Кавлак, Лозен 

 Територии за прилагане на мерки и политики за поддържане и 
разширяване на горското стопанство 

o села Асеново, Водно, Теменуга, Кесарево Стражица, Ц. Извор 

СЦ 2:  НАСЪРЧАВАНЕ НА (ЕКО)ТУРИЗЪМ 

 Територии за прилагане на мерки и политики за развитие на ловен 
туризъм 
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o гр. Стражица, с. Камен, с. Кесарево, с. Николаево 
 Територии за прилагане на мерки и политики за развитие на селски, 

пешеходен и познавателен туризъм, рекреация и отдих 

o 1) Стара река, Голяма река, Лефеджа - екотуризъм и пешеходен 
туризъм; 2) проект в близост до с. Железарци - екотуризъм;3) 
Водно, Теменуга, Кавлак, Железарци, Любенци, Мирово и Ново 
Градище - селски туризъм; 

 Територии за прилагане на мерки и политики за развитие и поддържане 
на центрове за временно настаняване/отдих 

o гр. Стражица,с. Камен 

 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗОНА 

СЦ 1: СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСКА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

 Територии за прилагане на политики за усвояване на пустеещи земи  
o села Водно, Теменуга, Любенци, Железарци 

 

СЦ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ ЗА МЕСТНИ ХРАНИ 

 Територии за прилагане на политики за насърчаване на лозарството 

o с. Камен, гр. Стражица, с. Владислав, с. Виноград 

 Територии за прилагане на политики за насърчаване на 
зеленчукопроизводство + хидромелиоративни съоръжения 

o Нова Върбовка, Кесарево, Асеново, Благоево, Бряговица, Виноград, 
Горски Сеновец, Камен, Лозен, Царски Извор и гр. Стражица 

 Територии за прилагане на мерки и политики за насърчаване на 
трайните насаждения (овощни градини) 

o Кесарево, Камен, Бряговица, Стражица, Благоево, Владислав, Ц. 
Извор, Сушица 

 Територии за прилагане на мерки и политики за насърчаване на 
пчеларството 



 

7 
 

o Стражица, Кесарево, Асеново, Бряговица, Сушица, Виноград, 
Балканци, Николаево 

 

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 

СЦ 1 : РАЗВИТИЕ НА МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛ. СКЛАДОВА 
ДЕЙНОСТ 

 Територии за разширение и развитие на съществуващите 
производствени дейности 

o Стражица, Камен, Кесарево 

 Територии за смесена многофункционална зона за развитие на складови 
дейности 

o Стражица 

 Територии за смесена многофункционална зона за развитие на нови 
производства и местни пазарни дейности 

o Стражица, Камен, Кесарево, Сушица 

СЦ 2: ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ 

 Територии за реконструкция и развитие на транспортната 
инфраструктура чрез мероприятия от държавна страна 

o 1. АМ Хемус - проект 

2. Път ІІІ – 407 Моравица – Полски Тръмбеш – в участъка 
граница община Антоново – до гр. Стражица и участъка Лозен – 
Виноград. 

3. Път ІІІ – 514 – Г. Оряховица – Попово в участъка Драганово – 
Сушица. 

4. Път ІІІ – 4072 Стражица – Николаево – довършване на 
ремонтни дейности. 

5. Път ІІІ – 4073 – Ц. Извор – Горски Горен Тръмбеш – затворен 
заради свлачище. 
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 Територии за реконструкция и развитие на транспортната 
инфраструктура чрез мероприятия от страна на общината 

o 1. VTR 2283- /ІІІ 407/ Мирово – ЖП гара Асеново – Асеново – 7100 
м. 

2. VTR 2280- път І-4 /Кесарево – Антоново/ - Железарци – граница 
– община Антоново – 5000 м. 

3. VTR 2293 - /ІІІ – 4082 чешма Кесарево/ - Теменуга – Водно – 
9500 м. 

4. VTR 3282 -/ІІІ – 407 Моравица – Ново Градище/ - Любенци – 
4400 м. 

 

ЕКОЛОГИЧНА ЗОНА 

СЦ 1: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 Територии за прилагане на политики и мерки за опазване на 
местообитанията на птиците и хабитатите + защитени територии 

o ЗТ “Железарци”; ЗЗ Беленска гора, ЗЗ Стара река, ЗЗ Голяма река 

 Територии за прилагане на политики и мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху околната среда 

o 1) Изграждане и рехабилитация на канализация /Стражица, 
Камен, Кесарево, Сушица/; 
2) Реконструкция на ГПСОВ гр. Стражица; 
3) Изграждане на регионално депо за ТБО и рекултивация депо 
Стражица; 
4) Газификация; 
5) Дейности по съхраняване на пестициди. 

 Територии за прилагане на политики и мерки за опазване на почвите 
(заплахи - употреба на пестициди, неорганични торове, ерозия и т.н.) 

o Замърсени почви с пестициди - Свързване към ВиК Йовковци и др. 
мерки, Благоево, Владислав, Балканци, Лозен, Камен, Виноград 
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СЦ 2: ОЖИВЯВАНЕ НА МИКРОЯЗОВИРИТЕ И РЕКИТЕ 

 Територии за прилагане на политики за насърчаване на рибарството и 
аквакултури 

o села Асеново, Балканци, Бряговица, Виноград, Камен, Кесарево, 
Николаево, Нова Върбовка, Сушица, гр. Стражица 

КПРО дава насоки за предстоящото проектиране на ОУПО на община 
Стражица тези зони да бъдат детайлно изследвани и включени в него. 

 

 
“Този документ е създаден в рамките на проект "Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-
31/07.11.2013г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви обстоятелства не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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