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Въведение

Планът за интегрирано развитие на община Раднево за периода 2021-2027г.
определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и
връзките ѝ с другите общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за
развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на
общината.
Планът за интегрирано развитие на община Раднево за периода 2021-2027г.
(ПИРО) е с времеви хоризонт 2021-2027г.
ПИРО е разработен в съответствие с Методическите указания за разработване и
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагането му.
ПИРО на община Раднево е разработен като част от общата система от
стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките на
националната политика за регионално развитие, като интегрира регионалното и
пространственото развитие.
Стратегическата рамка на ПИРО на Община Раднево за периода 2021-2027г. е
разработена в контекста на Националната стратегия за регионално развитие на Република
България (2012-2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и Националната програма за развитие „България
2030“. В допълнение, ПИРО е разработен и в съответствие с целите на кохезионната
политика на ЕС за периода 2021-2027г. и допринася в максимална степен към цел на
политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и
интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните
инициативи“.
ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията
на община Раднево.
ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за
развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината
и устойчиво развитие на територията.
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Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото,
социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за
развитие на община Раднево.
1. Обща характеристика/профил на община Раднево.

Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина и
попада в обхвата на област Стара Загора, част от Югоизточен регион за планиране от
ниво 2. Територията на общината е 545,145 кв. км., което представлява 10,57% от общата
площ на областта. Населението на община Раднево към 31.12.2019г. е 17 518 жители.
Карта 1. Местоположение.

В рамките на област
Стара
Загора,
община
Раднево граничи с общините
Стара Загора, Гълъбово и
Опан. Извън границите на
административна
област
Стара
Загора,
съседни
общини са община Тунджа,
община Нова Загора и
община Тополовград.
Селищната мрежа на
общината
включва
22
населени
места,
в
т.ч.
административния център на
общината - град Раднево и 21
села.
Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 20132025г. и нейната Актуализация, гр. Раднево е определен като град от 4-то ниво - малки
градове с микрорегионално значение, градове - центрове, предлагащи работни места и
основни услуги със значение за повече от една община. В гр. Раднево е ситуирано найголямото въгледобивно предприятие в Република България – „Мини Марица-изток” ЕАД,
което е с определяща значимост за националния енергиен баланс.
Географското положение на община Раднево я определя като един от значимите
транспортни възли в Южна България. През територията на общината се пресичат
множество вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки.
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През територията на общината преминава Автомагистрала Тракия – А1, която е
част от коридора на основната TEN-T мрежа - „Ориент/Източно-Средиземноморски”.
Това е главната пътна артерия в страната като основна връзка на ЮИР с вътрешността на
страната и Столицата.
В близост до общината преминава Първокласен път І-5 Русе-Бяла – Велико
Търново - Стара Загора –Хасково- Кърджали - граница Гърция (Е-85), който е част от
основната TEN-T мрежа на територията на страната, а на юг от Хасково-от разширената
TEN-T мрежа. Пътят провежда транзитните потоци между Р. Румъния и Р.Турция/Р.
Гърция, обслужвайки предимно най-западната територия на Югоизточен регион за
планиране.
През територията на общината преминават и:
 Републикански път втори клас II-55 (оп Дебелец-Килифарево-ГурковоДолно Паничерево-Нова Загора-Млекарево-Радецки-ТЕЦ ІІ-Полски ГрадецМъдрец-Младиново-Свиленград-междурегионален път, свързващ Северна с
Южна България чак до границата с Р Турция);
 Републикански път втори клас II-57 (оп Стара Загора-Могила-Сърнево-оп
Раднево-Пет могили-Новоселец –вътрешнорегионален път между Стара
Загора и Сливен).
От север на юг, на протежение от 18,25 km, през територията на общината
преминава участък от трасето на жп линията Нова Загора – Симеоновград, която свързва
жп линия 3 и жп линия 8 и се явява част от трасето на товарен коридор за
конкурентоспособни товарни превози „Ориент/Източно-Средиземноморски“.
1.1. Релеф.
Територията на община Раднево попада в крайните и източни предели на
Горнотракийската низина. Средната надморска височина е 141,1м. Топографската
повърхнина е леко наклонена на югоизток. Най-ниската точка е 93м., а най-високата е
360,6м. Релефът е преобладаващо равнинен, леко навълнен от широки речни долини,
слабо врязани в полиоценската седиментационна повърхнина.
1.2. Климат.
Климатът на територията на община Раднево е преходноконтинентален.
Орографските прегради около низината оказват съществено значение за формирането на
многогодишния режим на времето. На север Стара планина и Средна гора са сериозни
орографски прегради спрямо студените въздушни маси, а на юг Родопите възпрепятстват
нахлуването на топлия средиземноморски въздух. Зимният сезон е сравнително мек и
топъл. Средната януарска температура е от 0°C до 1°С, а средната юлска 23-24°C.
Средногодишна температура е 12,10°С. Топлият климат благоприятства отглеждането на
топлолюбиви култури.
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Планините разположени от двете страни на равнината са естествена преграда пред
силните далекообхватни ветрове. В района най-често духат слаби регионални ветрове.
Валежните суми не са равномерно разпределени през годината и са между 500 и
600 мм средногодишно, като валежите не са равномерно разпределени по сезони.
Наблюдава се един главен максимум през месеците април и май и един второстепенен –
през ноември и декември. Главният минимум на валежите е през юли и август.
1.3. Почви.
Община Раднево се намира в Среднотракийско-Тунджанската почвена провинция
от Балканско-Средиземноморската почвена подобласт, която пък от своя страна е част от
субтропичния ксерофитно-горски
почвен сектор на Европа (Нинов,2002).
Преобладаващите почви са черноземни смолници с мощен хумусен хоризонт, подходящи
за отглеждането на пшеница, ечемик, царевица и зеленчукови култури. Площите с
плодородна земя заемат значително по-малък дял от тези на съседните общини поради
въгледобива. От там се създават и предпоставки за нарушеното екологично равновесие.
1.4. Полезни изкопаеми.
Полезните изкопаеми са основното богатство на Община Раднево. Въгледобивът и
енергетиката са структуроопределящи отрасли, затова районът се определя, като
промишлен.
От полезните изкопаеми, разкрити на територията на общината, най-голямо
значение имат лигнитните въглища, добивани по открит способ и използвани за
производство на електрическа енергия.
Общината заема монополни позиции по производството на лигнитни въглища,
чиито обем варира около 30 млн. тона на година.
Териториално общината обхваща по-голямата част от Източно-маришкия въглищен
басейн и е свързана с един от стълбовете на националната икономика на Република
България - енергийния комплекс „Марица-изток“.
В Източно-маришкото въглищно находище са съсредоточени около 2,5 млрд. т
въглищни запаси, което представлява приблизително 63% от балансовите запаси на
лигнитни въглища и 57% от запасите на всички въглища в страната. Промишленото
усвояване на басейна започва през 1952 г. със строителството на рудник Трояново 1.
Добивът на въглища от него започва през 1960 г. По-късно са построени и въведени в
експлоатация още два рудника – „Трояново Север“ (въглeдобивът започва през 1964 г.) и
„Трояново 3“ (въглeдобивът започва през 1969 г.) .
Находищата на лигнитни въглища в района са около 2 630 млн. тона при мощност
на въглищния хоризонт 30 м. Така при годишен добив 35-40 млн. тона, експлоатацията на
находището може да продължи 50-60 години.
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Основни консуматори на въглища, добивани от „Мини Марица-изток“ ЕАД са
„Брикел“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3“ и ТЕЦ
„AES Гълъбово“.
От естествените строителни материали са установени промишлени запаси от гипс.
Гипсовото находище е част от Радневската гипсоносна област, разположена между реките
Сазлийка и Овчарица. Установени са 12 находища. Гипсът образува различно големи
друзи, буци, срастъци и единични кристали, споени с глинесто вещество.
Речни инертни материали се добиват в отделни участъци на р. Сазлийка и Блатница
в количества, задоволяващи местните нужди.
В общината няма находища на полезни рудни изкопаеми. Плиоценски гипсови
находища са установени в района на гр. Раднево, където са проучени находища в
землищата на Раднево и селата Гипсово, Гледачево, Ковачево, Староселец, Радецки и
Новоселец. Гипсоносният хоризонт е представен от варовити глини. В тях могат да се
отделят три хоризонта: долен, гипсоносен и горен (Трашлиев, 1988). Дебелината на
гипсоносния хоризонт е от 1 до 20 м, а на покривката (горния хоризонт) от 1 до 15 м. На
отделни места под почвения слой, в обема на покривката се образува зона с дебелина до 3
м, обогатена на малки гипсови кристали, споени с глинест материал. Тази зона е с високи
механични показатели, поради което се нарича от местните жители "бетон" или "солище“.
1.5. Водни ресурси.
Територията на община Раднево се характеризира с разнообразие по отношение на
водните запаси. Реките в този район са от Източнобеломорски басейнов район. Основен
воден ресурс и водоприемник в общината е река Сазлийка. Дължината на река Сазлийка
до устието възлиза на 145,4 км с водосборна площ около 3300 кв. км, включваща
равнинно-хълмисти и нископланински релефи със средна надморска височина 330 м и
слаб наклон от север на юг. Хидрографската мрежа на р. Сазлийка е асиметрична, с
преобладаване на левите притоци, от които по големите са река Блатница с дължина 54 км
и водосборна площ 656,3 кв. км и река Овчарица – с дължина 71,5 км и водосборна област
636,1 кв. км.
На територията на общината има 22 микроязовира. На площ от 627 ха. е
разположен язовир “Овчарица” – предпочитано място за отдих и риболов.
Подземните води в региона на общината са от кватерните отложения на древните
тераси. Имат временен характер с изключение на случаите, когато се подхранват от
дрениращите се в тях води от пясъчни образувания. Характерно за подземните води в този
район е повишеното съдържание на сулфати и разтворени вещества.
При с. Тополяне има открит минерален извор с дебит 9,13 л/с и температура на
водата 31º С.
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1.6. Горски ресурси.
Според горско-растителното райониране на страната землищата на община Раднево
се намират в долния равнинно-хълмист подпояс на листопадните дъбове на
Горнотракийската подобласт. Най-разпространените дървесни видове са зимен дъб,
благун, цер, космат дъб, келяв габър, мъждрян, сребролистна липа, мекиш. Насажденията,
които те образуват понастоящем са предимно от издънков произход (поради
нискостъбленото им стопанисване в миналото), а по състав са както чисти, така и смесени.
Горите в селищната система не са много – 18 445 дка, по данни на НСИ за 2011г.,
но имат огромно стопанско, биологично, рекреационно и екологично значение. Особено
ценни са горските насаждения, които се създават около насипищата и сгуроотвалите
около селищата, тъй като те се явяват естествен филтър за замърсителите и бариера срещу
ветровата ерозия.
Горите на територията на Община Раднево се управляват и стопанисват от
Регионална дирекция по горите - Стара Загора.
Мерките за възстановяване състоянието и устойчиво ползване на горите в района
следва да се търсят в изпълнение изискванията на Закона за горите и съвременните
концепции във водещата европейската практика.
Наложително е да се създадат условия за възстановяване на тополовите насаждения
около водните течения и напоителните и отводнителни канали, предлагащи типични
тополови месторастения и характеризиращи в миналото ландшафта на Общината.
Всеизвестна е и ролята им като полезащитни пояси.
1.7. Флора и фауна.
Флора
За района са характерни редица редки представители на различни флорни елементи
– фриесов ръждавец, пунктирана острица, теснолист пеплис, макодонски вечерник,
кардаминопсис и др., които са характерни само за този биогеографски район на страната.
Най – разпространените дървесни видове са зимен дъб, благун, цер, космат дъб, келяв
габър, мъждрян, сребролистна липа. В състава на растителните формации участват и
драка, леска, трънка, глог, шипка, дрян и други храсти.
В общината се срещат над 90 вида лечебни растения. С най-голямо
разпространение в поземления фонд на община Раднево, са: бял равнец, камшик, багрилно
подрумиче, обикновен и черен пелин, парички, змийско мляко, синя жлъчка, обикновен
дрян, тетра, червен глог, кукувича прежда, ветрогон, горска ягода, росопас, жаблек,
бударица, еньовче, градско омайниче, голо и влакнесто изсипливче, жълт кантарион,
гингер, маточина, шипка, черен бъз, бъзак, теснолист и широколист жиловляк.
Фауна
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На територията на община Раднево са разпространени птици от ловни и защитени
видове като обикновени скорци, яребици, диви гълъби, фазани, тръстиков блатар,
обикновена ветрушка (керкенез). Последните два вида са защитени видове и попадат в
приложение 3 от закона за биологичното разнообразие. Сравнително добри са дивечовите
запасите на заек, сърна, благороден елен и дива свиня.
1.8. Национална екологична мрежа и защитени територии.
На територията на Община Раднево се намират следните защитени зони:
 Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици - BG0002023
Язовир „Овчарица”;
 Защитени зони по Директива за местообитанията - BG0000539 Гора Тополяне,,
BG0000441 Река Блатница, BG0000427 Река Овчарица и BG0000425 Река Сазлийка.
Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии са представени
от защитената местност Боздугановска кория.
На територията на Община Раднево има биологично разнообразие от национално и
общоевропейско значение.
1.9. Баланс на територията.
По данни на НСИ, най-голям дял от територията на общината заемат земеделските
земи с дял от 67.02%, следвани от териториите за добив на полезни изкопаеми - 21,11%, а
най-нисък е делът на териториите за транспорт и инфраструктура – 0,49%. Делът на
населените места и други урбанизирани територии е 4,82%, следван от горските
територии с 3,41% и водни течения и водни площи – 3,15%.
2. Състояние на местната икономика.
2.1. Основни показатели на нефинансовите предприятия.
Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за
икономиката на региона на Стара Загора. От полезните изкопаеми, открити в
Старозагорския регион, основно значение имат находищата на лигнитни въглища - найголемите на Балканския полуостров, добивани в откритите рудници на Мини Марицаизток ЕАД. Те се използват като суровина за производство на електрическа енергия от
четири топлоелектрически централи в комплекса Марица изток. Енергийният сектор
допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на
България. Благодарение на него регионът привлича сериозни чуждестранни и вътрешни
инвестиции. В областта се произвежда над 40% от електроенергията в България. Има
отлична електропреносна мрежа с високо, средно и ниско напрежение, която позволява
неограничено и лесно свързване на нови производствени мощности.
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Данните за основните икономически показатели на нефинансовите предприятия в
община Раднево са представени в Таблица 1.

2 300 480

дения (х.
лева)
ДМА
(х. лева
274 197

Заети лица
(бр.)
Възнаграж
12 704

Загуба
(х. лв.)
165 175

1 650 310

Печалба
(х. лева)

Разходи за
дейността
(х. лв.)

1 401 153

31 631

Нетни
приходи от
продажби
(х. лева)

Приходи от
дейността
(хил. лева)
1 500 887

1 385 182

608

Предприятия
(бр.)
Произведена
продукция
(хил. лева)

Таблица 1. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в
община Раднево за 2017г.

Източник: Икономически годишник на регион Стара Загора, 2019г.
Фигура 1.Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия на
община Раднево и област Стара Загора за 2017г.

Основни икономически показатели на
нефинансовите предприятия на община
Раднево и област Стара Загора за 2017г.
Разходи за ДМА
Възнагрдаждения
Заети лица
Загуба
Печалба
Разходи за дейността (хил.лв.)
НПП (хил.лв.)
Приходи от дейността (хил.лв.)
Произведена продукция (хил.лв.)
Предприятия
Община Раднево

Област Стара Загора

Източник: Икономически годишник на регион Стара Загора, 2019г.
Броят на нефинансовите предприятия в общината през 2017г. е 608, което
представлява 4,10% от предприятията в област Стара Загора.
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Делът на произведената продукция на нефинансовите предприятия в община
Раднево в областната икономика през 2017г. е 18,11% и по този показател тя се нарежда
на 4-то място в област Стара Загора.
Делът на НПП на нефинансовите предприятия в община Раднево в областната
икономика през 2017г. е 14,09% и по този показател тя се нарежда на 3-то място в
областта.
Заетите лица в нефинансовите предприятия в общината през 2017г. представляват
12,72% от заетите лица в област Стара Загора.
Най-голямо впечатление прави делът на разходите за ДМА на нефинансовите
предприятия в община Раднево към областната икономика – 30,47%.
Община Стара Загора, заедно с Казанлък и енергийният комплекс Раднево –
Гълъбово, формират почти 94% от приходите в областта. Останалите 7 общини
допринасят едва 6%. Отнесени към населението, резултатите по този показател извеждат
Раднево и Гълъбово на първите 2 места.
За разлика от повечето области с абсолютно доминиращ икономически център,
област Стара Загора има два балансиращи вторични центъра – енергийният комплекс
Раднево - Гълъбово и Казанлък.
Инвестициите в община Раднево са основно в отраслите енергетика, добивна и
преработваща промишленост, ремонтни дейности, водоснабдяване и търговия. Потенциал
за привличане на инвестиции имат селското стопанство и рибовъдството.
През 2017г., най-голям е делът на предприятията в сектор „Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети“ - 41,45%, следван от предприятията в сектор „Селско, горско
и рибно стопанство“ – 10,53% и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 8,88%.
По произведена продукция, приходи от дейността, НПП и разходи за ДМА,
безспорно водещ е сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива“, следван от сектор „Добивна промишленост“, които са
структуроопределящите отрасли на общинската икономика.
2.2. Състояние и потенциали на икономическите сектори в община Раднево.
2.2.1. Селско стопанство.
В селското стопанство са заети значителна част от трудовите ресурси на общината
и произвежданата продукция задоволява нуждите на населението. Природните условия с
които разполага община Раднево са най-подходящи за отглеждането на пшеница, ечемик,
слънчоглед, памук и др. От трайните насаждения най-голям е относителният дял на
бадемовите насаждения, следват лозовите масиви, черешите и сливовите градини.
Основна част от обработваемите земи се обработват от земеделски кооперации и
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арендатори. В таблица 2. са представени земеделските земи в община Раднево по
населени места и начин на трайно ползване.
Таблица 2. Земеделски земи в община Раднево.
Начин на трайно ползване
Населено място

Ниви,
дка

Гр. Раднево

25456.06

С. Бели бряг

Изоставени
ниви, дка

239

2915.82

2760.11

246.38

222.26

С. Българене

5748.25

117.3

584.69

С. Гледачево

2672.07

С. Боздуганово

14121.72

С. Даскал
Атанасово
С. Диня
С. Землен
С. Знаменосец
С. Ковач
С. Ковачево
С. Коларово
С. Константиновец
С. Любеново
С. Маца
С. Овчарци
С. Полски Градец
С. Рисиманово
С. Свободен
С. Сърнево
С. Тихомирово
С. Тополяне
С. Трояново
С. Трънково
Общо:

43.29

Ливада, Пасище,
дка
мера дка

Овощна
градина,
дка

667.59

356.69

1398.42

3228.75
191.13

820.89

7.26
0.93
9.26

80.58
340.18

22.42
49.16
6.73

1.29
140.34

89.96
368.95
532.39
358.01

4188.3

691.17
808.51
982.24
567.94
2380.09
613.95
1715.08
2064.08
549.98
197.56
6415.04
950.92
1003.39
3216.53
1285.03
801.64
508.9
1990.34
33298.16

6641.37
2752.92

4.95

1353.73
637.97

Общо,
дка
29321.76

80.85

14588.78
10287.15
8896.55
15484.4
4880.13
16938.04
17955.31
8369
13636.49
4994.37
1027.57
19902.57
4894.69
15688.25
33826.27
9862.71
6151.78
5455.6
19229.27
282827.14

Лозя,
дка

27.6

15909.38

75.66

16018.17

548.26
6.3
415.15
6.15
16.4
145.73
212.9
27.49
1888.59
54.8

4264.85

182.84

65.5
80

3403.54

39.2
5517.55

11616.29
9705.06
17835.79
5454.37
19733.28
18575.41
10188.32
16187.41
5766.51
1252.62
32497.47
5990.37
17109.75
37830.26
11505.75
7033.42
5964.5
21260.1
329379.03

Източник: Общинска служба по земеделие, гр. Раднево
Данните за засетите земи със земеделски култури за 2018/2019 година в община
Раднево са представени в Таблица 3.
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Таблица 3. Засети земи със земеделски култури за 2018/2019г. в община Раднево.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Продукт
пшеница
ечемик
тритикале
царевица за зърно
маслодайна рапица
маслодаен слънчоглед
овес
памук
кориандър
люцерна
лешници
орехи
дини
сливи
череши
Пасища и мери
Общо

засети
/ха/
11898
1072
49
727
2355
8421
266
170
4,7
1208
7
109
51
54
4
1916
28 311,7

Източник: Общинска служба по земеделие, гр. Раднево
Наличните данни показват, че най-големите площи в община Раднево са
използвани за производството на пшеница (42,03%), маслодаен слънчоглед (29,74%) и
маслодайна рапица (8,32%). От есенните култури са застъпени главно пшеницата и
ечемика. Втората група култури, застъпени в Общината са пролетните: царевица,
слънчоглед, памук, зеленчуци и др. През последните години като основни култури са се
наложили слънчогледът и рапицата поради високата им доходност – отглеждането им
създава възможност за механизирано производство и има сигурен пазар.
Базата за растениевъдното производство се ограничава от разширяването на
въгледобива, тъй като на рудниците ежегодно се предоставят обработваеми земи.
Обратният процес – рекултивирането се осъществява със забавените темпове. На
територията на селата Коларово, Землен и Трънково съществуват 8 045 дка оризища.
Съществуват възможности за изграждане на специализирани земеделски стопанства за
производство на оризова арпа.
По-големи фирми в бранша са: ЕТ “ГЕОРГИ БАЛЕВ – БЕГЕ”, с. Тихомирово зърнопроизводство, услуги със селскостопански машини и транспорт; “ЙОАНА – КР”
ЕООД, гр. Раднево – зърнопроизводство. РАДОМИР - ПТ - ПЕНЬО ТОДОРОВ ЕТ, с.
Боздуганово - отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури. В
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гр. Раднево осъществява дейност и ЗКПУ “ТРАКИЯ” - производство, заготовка и търговия
на посевен материал от зърнени, фуражни и маслодайни култури. ЗK ДЕТЕЛИНА 2007 зърнопроизводството и търговията със земеделска продукция.
„АГРО ГАРАНТИ“ ЕООД, гр. Раднево е една от най-големите фирми в
Старозагорския регион, специализирана в производството на селско-стопанска продукция
- пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, а също и олио-рафинирано и
нерафинирано и студено пресовано и производство на мастни киселини, нахут, грах,
слънчоглед за чоплене и вторичните продукти кюспе, шрот и други. Фирмата притежава
две бази - административна сграда, складове и товаро-разтоварна техника в с. Опан и
мелница с капацитет 10 хиляди тона в гр. Раднево. Втората база е в гр. Раднево - мелница
с капацитет 10 хиляди тона.
Животновъдството в община Раднево е по-слабо развито и основно задоволява
потребностите на общината. Характерно за животновъдството на територията на община
Раднево е, че се развива изцяло в личните стопанства. В общината е застъпено основно
свиневъдството и птицевъдството. На територията на общината има ферми за отглеждане
на говеда в с. Полски Градец. Преобладават малките семейни ферми, което предопределя
ниската механизация на процесите или липса на такава и ниската производствена
ефективност. На територията на Общината има един голям свине комплекс към „Аякс 95“
ООД в с. Боздуганово и в с. Коларово към „Реал“ ООД. През последните години се
наблюдава тенденция за намаляване броя на отглежданите животни, предвид липсата на
интерес у предприемачите за реализиране на инициативи в тази област.
На територията на община Раднево се развива още и пчеларството.
Съществуващите добри традиции, високият професионализъм на занимаващите се с
пчеларство и природоклиматични особености обуславят развитието на пчеларството в
района. Тенденцията е към увеличаване на броя на пчелните семейства.
Таблица 4. Отглеждани животни в община Раднево към 2019г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид
говеда
биволи
овце
кози
еднокопитни
зайци
птици
прасета
охлюви
елени

Брой
2 900
450
4800
350
27
90 бр. - майки
52 000
27 000
2 ферми
20

Източник: Общинска служба по земеделие, гр. Раднево
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2.2.2. Промишленост.
 Въгледобив.
Най-крупните и най-проспериращи промишлени предприятия на територията на
общината и в близост до нея са “Мини Марица - изток” АД с клоновете си Рудник
“Трояново 1”, Рудник “Трояново - север” и Рудник “Трояново 3”; “ТЕЦ Марица - изток 2”
ЕАД и “Контур Глобал Марица изток 3” АД; “БРИКЕЛ” ЕАД, “Минстрой Марица изток”
АД, “Енергоремонт-Гълъбово” АД и създават мощен производствен потенциал и
осигуряват трудова заетост на населението не само от община Раднево, но и от
Старозагорска, Хасковска и Ямболска области.
ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
произвежда
топло
и
електроенергия, като този отрасъл
заема второ място в отрасловата
структура
на
региона.
ТЕЦ
”Марица изток 2” ЕАД е базова
кондензационна топлоелектрическа
централа, изградена върху 150 ha в
източномаришкия
енергиен
комплекс. Тя се намира близо до с.
Радецки, на 60 км югоизточно от
гр. Стара Загора. На изток граничи
с
язовир
“Овчарица”.
Топлоцентралата има 1 450 MW
инсталирана мощност и е найголямата ТЕЦ в страната.
„Мини Марица - Изток” ЕАД,
гр. Раднево с клонове „Рудник Трояново - Север”, „Рудник Трояново 1” и „Рудник
Трояново 3”.
„Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100%
държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано
със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като
новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД,
Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение
номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.
„Мини Марица-изток” ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.
На 11.08.2005 година е сключен Концесионен договор между Министерски съвет на
Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните
ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Марица-изток” ЕАД. По силата на
сключения договор в полза на „Мини Марица-изток” ЕАД е учредена концесия за добив
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на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”. „Мини Марица-изток”
ЕАД има въведена интегрирана система по стандарти за управление на качеството,
околната среда и здраве и безопасност при работа.
Рекултивираните терени в Дружеството са 46 364 дка в т.ч. 30 976 дка за
земеделско и 15 088 дка за горско ползване. Пред фронта на минните работи на
територията на Дружеството са предвидени за събиране и съхранение за последваща
рекултивация около 1 100 000 м3 хумус.
„Мини Марица-изток” ЕАД притежава две Комплексни разрешителни /КР/– № 398Н0/2010 г. за експлоатацията на „Обединени северни насипища” и № 403-Н0/2010 г. за
експлоатацията на „Насипище Медникарово”, на които се насипват производствени
отпадъци от ТЕЦ и които са със статут на депа за неопасни отпадъци.
Консуматори на въглищата са:





„Брикел” ЕАД;
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД;
ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД;
ТЕЦ „AES Гълъбово“.

На 11 декември 2019г., Европейската комисия представи Европейската зелена
сделка, чиято цел е да трансформира Европа в първия климатично неутрален континент до
2050г. Стратегията ще стимулира икономиката, ще подобри качеството на живот на
гражданите и ще запази околната среда. В съответствие с целта за постигане на
климатичен неутралитет на ЕС до 2050 г. по ефективен и справедлив начин, Европейската
зелена сделка предложи Механизъм за справедлив преход, включително Фонд за
справедлив преход. Механизмът за справедлив преход ще се съсредоточи върху онези
региони и сектори, които са най-засегнати от прехода, като се има предвид тяхната
зависимост от изкопаеми горива, включително въглища, торф и нефтени шисти или
промишлени процеси, които произвеждат парникови газове.
Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране:




Фонд за справедлив преход, реализиран в рамките на споделено управление,
Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU
Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската
инвестиционна банка за мобилизиране на допълнителни инвестиции в
засегнатите региони, подкрепен от бюджета на ЕС.

Фокусът на първия стълб - Фонд за справедлив преход, ще бъде върху икономическата
диверсификация на териториите, които са най-засегнати от климатичния преход и
преквалифицирането и активното приобщаване на работната ръка в тях. Подкрепата от
Фонда за справедлив преход ще се основава на изготвени от държавата териториални
планове за справедлив преход и зависи от тяхното одобрение от страна на ЕК.
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Европейската комисия е идентифицирала два засегнати региона в България, що се
отнася до добив и производство на енергия от въглища – Маришкия басейн и Бобов дол,
област Кюстендил, разположени съответно в Югоизточния и Югозападния район. В тези
два региона се разполага по-голямата част от въглищните мощности и минните дейности в
Република България. В своя Национален план енергетика - климат Република България
оцени социално-икономическите предизвикателства, които декарбонизацията включва в
секторите и регионите, интензивни с въглерод. Тези региони са изложени на риск от
загуба на благосъстояние и заетост и ще се нуждаят от целенасочени интервенции за
тяхното преобразуване. По отношение на регионите на ниво NUTS3 (области) въглищният
сектор в момента е съсредоточен в три региона, а именно Стара Загора в Югоизточния
регион и Кюстендил и Перник в Югозападен район.
С
Решение № 211 от 26 март 2020 г. Министерският съвет определи
Министерството на енергетиката за отговорно ведомство по изпълнение на необходимите
дейности, свързани с изготвянето на териториални планове за справедлив преход, във
връзка с реализацията на инвестициите от Механизма на Европейския съюз за справедлив
преход. Искането за подкрепа и финансиране изготвянето на териториални планове за
трите региона, които се характеризират с активен въгледобивен сектор – Стара Загора,
Кюстендил и Перник е одобрено от Европейската комисия и е сключен договор с
консултант избран от ЕК. От декември 2020 г. започна работата по изготвянето на
териториалните планове за областите, които ще бъдат финансирани.
Към момента на изготвяне на ПИРО, правителството на РБългария одобри
откриването на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския
университет - Стара Загора. Предвижда се в Института да се извършват изследвания в
областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и
сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното
дело, селското и горско стопанство, електромобилността. Институтът ще функционира в
партньорство с Техническия университет - София, Минно-геоложкия университет „Св.
Иван Рилски“, общинските власти, национално представителни организации на
работниците и служителите.
 Хранително-вкусова промишленост.
На територията на община Раднево е развита
промишленост. Някои от по-големите фирми в отрасъла са:

и

хранително-вкусовата

 „НАНЮК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД, с. Коларово е фирма с установена водеща
позиция в производството на замразени и охладени пилешки разфасовки и широка
гама готови продукти. Базата на фирмата е разположена в землището на село
Коларово;
 Четири са мелниците в общината. Две от тях са в гр. Раднево - “ТРАКИЯ МЕЛ”
ООД - производство на брашно, грис, трици и висококачествени миксове) и „АГРО
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ГАРАНТИ“ ЕООД, гр. Раднево. Мелница има и в село Знаменосец - “АГРОМЕЛ”
ООД и мелница в с. Полски Градец.
 “ЗЪРНОБАЗА РАДНЕВО” АД, гр. Раднево - изкупуване, съхранение и заготовка
на зърнени храни; търговия с брашна и фуражни смески.
2.2.3. Туризъм.
Община Раднево разполага със значителен потенциал за развитието на различен
вид туризъм – културно-исторически туризъм, фолклорен туризъм, еко-туризъм,
риболовен и екстремен туризъм.
Културно-исторически туризъм
Богатото археологическо наследство на общината е представено от 92 селища, 5
селищни могили, 114 надгробни могили, 4 крепости, общо 275 археологически паметника,
които са представени в Археологическия музей “Марица Изток” в гр. Раднево.
Археологически музей "Марица
Изток" разполага с богата
временна
експозиция.
Найранните находки в нея датират от
каменно-медната епоха от гр.
Гълъбово. Сред тях са костени
женски фигури, свързани с
религиозни вярвания на хората и
две "култови масички". Интерес
предизвиква
колекцията
от
канички от къснобронзовата
епоха, украсени с бяла креда,
внесеният от Елада киликс,
колекцията от сребърни римски монети от с. Гледачево. От римската епоха е и един
зидан гроб от с. Медникарово. Като гробен дар са намерени голямо количество
глинени съдове, обеци и пръстен с гравирано върху него име Теодора. Също от
римската епоха са стъклените балсамарии, открити в надгробна могила край с.
Мъдрец. Златните украшения от римската епоха, намерени край същото село са
експонирани на "Европалия 2002" през м. октомври в Брюксел. От същото погребение
са и бронзови съдове, бронзови апликации за тоалетни сандъчета, костени игли. В
музея се съхраняват златни и сребърни накити от ранната бронзова епоха, които нямат
аналог в България. Интерес представляват съхраняваните в музея предмети от
Средновековието. Между тях са бронзови и стъклени гривни, бронзови кръстове,
рисувана и сграфито керамика.
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За популяризиране на научната дейност на музея са издадени 7 тома от поредицата
“Марица-Изток. Археологически проучвания” и том І от поредицата "История и
култура на Раднево и радневския край".
Друга културна забележителност, изразяваща богатството на местния регион е
Археологически парк „Нов живот за миналото“.

Паркът е изграден през 2013г. със средства по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013г. Създаването му дава възможност да бъдат представени в паркова
среда интересни образци и изключително важни за историческото минало на този край
частично реконструирани подбрани примери, представящи различните епохи.
Направените проучвания показват богатството на културата в района на Раднево през
хилядолетия и векове. При организирането на този изключителен парк на площ от около
13 дка са пресъздадени вече несъществуващи на мястото, на което са били разкрити,
паметници:







Вход на крепост с двойка правоъгълни вратни кули;
Фрагмент от Ранно-византийска крепост от VI в.;
Ранно-християнските базилики край с. Полски Градец
Стражева кула и комплексна стопанска сграда от римската епоха;
Зидан гроб от Римската епоха;
Защитни покрития, в т.ч. Яма с човешки останки от обект край с. Полски
Градец в района на енергийния комплекс "Марица-Изток", Гроб № 6 в
надгробната "Черньова могила" в землището на с. Голяма детелина, Гроб №
7 в надгробната Голямата могила край с. Овчарци, Човешко
жертвоприношение от късножелязната епоха, Масов гроб с трупополагане и
гробен инвентар от златни накити и сребърни коланни гарнитури,, Масов
гроб с трупополагане и гробен инвентар от железни земеделски оръдия на
труда.

Археологическият музей "Марица изток" в съчетание с Археологическия парк „Нов
живот за миналото”, гр. Раднево са солидна база за стимулиране развитието на културноисторическия туризъм в общината, чийто основи са поставени, но все още не са напълно
оползотворени.
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Паметник с изключителна
художествена
и
архитектурна
стойност на територията на община
Раднево е и „Паметникът на
Свети Иван Рилски“ посветен на
Свети преподобни Иван Рилски български духовник, най-великият
български светец и отшелник,
небесен покровител на българския
народ и закрилник на миньорите,
патрон и основател на най-големия
ставропигиален манастир в България
- Рилския, патронът на българските
будители, още приживе наричан
земен ангел и небесен жител, е висок
32 метра и е построен през 2007г.
Проектът е дело на скулптура
Минчо Минев.

На територията на общината има и редица исторически паметници.
В центъра на града се намира родната къща на българския поет и публицист,
основен представител на експресионизма в българската литература – Гео Милев - роден
на 15 януари 1895 г. в Радне махле (дн. гр. Раднево). През 2011г. Община Раднево си
връща собствеността върху родната къща на поета.
В село Коларово е издигнат и паметник на Поп Минчо Кънчев Стоянов български революционер, съратник на Васил Левски, учител и свещеник, автор на
книгата „Видрица“, деец на национално-освободителното движение. Минчо Кънчев е
роден през 1836 година в село Арабаджиево, тогава в Османската империя, днес
село Коларово, община Раднево. Една от иконите на българското Възраждане и
движението за национална независимост. В читалището на селото е разположен музея на
поп Минчо Кънчев.
Фолклорен туризъм
На базата на утвърдилите се вече прояви в община Раднево – Фолклорния фестивал
за инструменталните и танцови групи, Конкурса за индивидуални изпълнители
„Тракийски славей - с песните на Динка Русева“, пленера по живопис и скулптура
“Светлина, земя, хора”, празника на гр. Раднево с културни и спортни прояви (7
септември), Майските дни на културата, Геомилевите дни и празника за „Трифон
Зарезан“, са поставени основите и на фолклорния туризъм в общината.
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Еко-туризъм
Богатото биоразнообразие, наличието на защитени зони и местности са
предпоставка за развитието на еко-туризма в общината.
В околностите на гр. Раднево са създадени условия за отдих и развитие на
риболовния туризъм, като в близост до гр. Раднево се намират река Сазлийка и язовирите
Раднево и Овчарица, който е един от язовирите с най-едра риба. Тук се срещат
американски сом, шаран, толстолоб, бял амур, които достигат до трофейни размери и са
предизвикателство за всеки рибар.
Екстремен туризъм
Възможност за развитие на екстремен туризъм като нов вид туристически продукт,
са частично рекултивираните терени след добиването на лигнитни въглища, върху които
могат да се изградят писти за картинг, вело– и мотоспорт, площадки за пейнт-бол и други.
Община Раднево разполага с значителен потенциал за развитие на различни форми
на туризъм. Към 2019г. легловата база за настаняване на туристи е недостатъчна и е
представена от хотел „Раднево“, гр. Раднево с капацитет 40 стаи с обща леглова база 49
легла и хотел „Накра“, гр. Раднево с капацитет 20 стаи и леглова база 42 легла.
2.2.4. Търговия и услуги.
Търговската дейност е насочена предимно към продажба на хранителни продукти и
стоки от първа необходимост. В общината има и клонове на различни търговски вериги,
разпространени в цялата страна – хранителни магазини от веригите „Т-Маркет“, „Си Би
Ес“ и други. Търговската мрежа е добре развита и задоволява нуждите на населението.
По-значими фирми в сферата на търговията и услугите са:
 „КОЕВИ“ ЕООД – верига хранителни магазини;
 „ХИ ТИ“ ЕООД - продажба и монтаж на климатици, PVC дограма и различни
видове щори както и продажба на бяла и черна техника;
 ТЕВА-ТМ ООД - рекламна дейност и недвижими имоти;
 „ЕЛИТ ТРАНС - 14“ ДЗЗД, включващо „ЕЛИТ ТРАНС - 14“ ООД, „ВЕДА ТРАНС“
ООД, „ ДЖИНА“ ООД, с. Тополяне, „ИВАНИНА-11“ ЕООД, с. Сърнево Публични транспортни услуги;
 ИЛИЯ ИЛИЕВ - СВЕДИ ЕТ - транспортни услуги.
Други важни за общината фирми са:
 „МЕТАЛИНВЕСТ РЕМКО”ЕООД - проектиране, изработка и монтаж на метални
конструкции, тръбопроводи, съдове под налягане, резервни части и ремонтни
дейности в областта на енергетиката;
 ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД, с. Ковачево, община Раднево Производство на гипсокартон и сухи строителни смеси на гипсова основа;
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 АЙ ВИ ПИ ТРАНС ДЗЗД Раднево - строително-монтажни дейности;
 „СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ „ООД - развива своята дейност в областта на
строителството;
 "MИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК" АД - монтаж и ремонт на тежки минни машини,
промишлено строителство, строителна механизация;
 „ЯВОРКОМЕРС“ ЕООД - производство, транспорт, логистика, Извършва
строително-ремонтни работи, изработва резервни части, металообработване;
 „ЕКОВАТ ЕООД“, Раднево – инженеринг, внедряване и търговия с алтернативни
енергийни източници;
 „ВД ИНВЕСТ“ ООД – инвеститор в областта на ВЕИ;
 „КД СОЛАР“ ООД - инвеститор в областта на ВЕИ;
 НАКРА ЕООД - производство на температурни сензори, проектиране и
изграждане на промишлени системи за температурни измервания;
 “ГЕОРГИ БАЛЕВ – БЕГЕ” ЕТ - язовир с. Даскал Атанасово - производство и
търговия със сладководна риба.
 НОМИКОМ - сладководно рибовъдство на язовир Овчарица.
3. Развитие на социалната сфера и човешки ресурси.
3.1. Демографско състояние и процеси.
Население
Таблица 5. Население на община Раднево по към 2019г. по населени места.
Населено място
гр. Раднево
с. Бели бряг
с. Боздуганово
с. Българене
с. Гледачево
с. Даскал-Атанасово
с. Диня
с. Землен
с. Знаменосец
с. Ковач
с. Ковачево
с. Коларово
с. Константиновец
с. Любеново
с. Маца
с. Овчарци
с. Полски Градец

Жители (бр.)
11291
73
398
70
0
276
162
125
611
75
411
449
32
438
74
0
379
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с. Рисиманово
с. Свободен
с. Сърнево
с. Тихомирово
с. Тополяне
с. Трояново
с. Трънково

77
109
1273
129
150
460
456
17518 жители

Общо
Източник: НСИ, Инфостат

По данни на НСИ, населението на общината за периода 2014-2019г. намалява с
1581 души.
Фигура 2. Динамика на населението на община Раднево за периода 2014-2019г.

ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА
ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА ПЕРИОДА 20142019Г.
19099

18833
18475

18206
17877
17518

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Източник: НСИ
Гъстотата на населението на община Раднево също намалява за периода 20142019г. от 35,3 д./кв.км. на 32.1 д/кв.км. през 2019г.
Община Раднево попада в групата на средно урбанизираните общини (междинни).
Към 2019 г., 64,45% от населението на общината е съсредоточено в гр. Раднево, а
останалата част от населението - 35,55% е съсредоточено в селата. Динамиката в броя на
населението на общинския център се характеризира с определена стагнация, но с много
по-ниски темпове, за разлика от тази в селата.
Таблица 6. Разпределение на населението – в гр. Раднево и селата.
Общо (бр.)
В гр, Раднево (бр.)
години Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
2014г. 19099 9475 9624 12322 6124
6198

В селата (бр.)
Общо Мъже Жени
6777
3351 3426
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2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

18833
18475
18206
17877
17518

9358
9187
9028
8878
8712

9475
9288
9178
8999
8806

12013
11847
11735
11587
11291

5963
5881
5817
5747
5579

6050
5966
5918
5840
5712

6820
6628
6471
6290
6227

3395
3306
3211
3131
3133

3425
3322
3260
3159
3094

Източник: НСИ
Възрастова структура на населението
Таблица 7. Възрастова структура на населението на община Раднево (към
31.12.2019г).
години

0-4

община Раднево
общо
мъже жени
17518
8712
8806
361
336
697

общо
11291
492

град
мъже
5579
255

жени
5712
237

общо
6227
205

села
мъже
3133
106

жени
3094
99

5-9

739

370

369

526

257

269

213

113

100

10-14

784

418

366

541

286

255

243

132

111

15-19

780

425

355

523

285

238

257

140

117

20-24

712

368

344

474

246

228

238

122

116

25-29

870

475

395

577

300

277

293

175

118

30-34

989

519

470

712

352

360

277

167

110

35-39

1113

622

491

809

429

380

304

193

111

40-44

1329

715

614

980

509

471

349

206

143

45-49

1438

770

668

1000

521

479

438

249

189

50-54

1286

690

596

887

451

436

399

239

160

55-59

1334

662

672

925

457

468

409

205

204

60-64

1298

617

681

790

370

420

508

247

261

65-69

1261

605

656

729

349

380

532

256

276

70-74

1078

438

640

554

232

322

524

206

318
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75-79

818

297

521

384

137

247

434

160

274

80+

992

360

632

388

143

245

604

217

387

Източник: НСИ
Възрастовата структура на населението на община Раднево към 31.12.2019г. е както
следва:
 Население под трудоспособна възраст – 2220 души или 12,67% от населението на
общината;
 Население в трудоспособна възраст - 11149 души или 63,64% от населението на
общината;
 Население в над трудоспособна възраст – 4149 души или 23,69% от населението на
общината.
Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в
„зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 + години) на 100 лица от населението
в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). За община Раднево този показател е
69,17% при 60,30% за област Стара Загора.
Раждаемост, смъртност и естествен прираст
Един от основните демографски фактори даващи отражение върху числеността на
населението са фактическите параметри на показателите формиращи неговия естествен
прираст – раждаемост и смъртност. Анализите и оценките за състоянието и очертаващите
се тенденции в естественото движение на населението са важни от гледна точка на
стратегическите насоки за развитието на общината.
Фигура 3. Естествено движение на населението на община Раднево за периода 20142019г.

Естествено движение на населението на
община Раднево за периода 2014-2019г.
389

366

166

156

2014
-223

378

357
171

140

2015
-210
Живородени

2016
-217
Умрели

393

350
142

2017

128

2018

-207

-208

2019
-265

Естествен прираст

Източник: НСИ
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Данните за броя на родените в община Раднево за периода 2014-2019г. очертават
една неблагоприятна тенденция. За периода 2014-2019г. е отбелязан спад в броя на
живородените от 22,89%. Починалите лица през 2014г. са общо 389 бр., а тези през 2019г.
са 393 бр. за анализираният период.
Отрицателният естествен прираст показва, че при запазване на тази тенденция ще
се ограничи възможността за естественото възпроизводство на населението през
следващите години. Този проблем ще рефлектира и върху бъдещата възрастова структура
на населението в общината, както и върху трудовия пазар.
Механичен прираст на населението
Вторият фактор, оказващ въздействие върху броя на населението засяга неговото
механично движение. Механичният прираст като демографски показател е резултат от
разликата между броя на заселените и броя на изселените жители на общината.
Таблица 8. Механичен прираст на населението на община Раднево за периода 20142019г.
години

Заселени
Общо Мъже Жени

(брой)
Изселени
Механичен прираст
Общ
Мъже Жени Общо Мъже Жени

2014г.

318

154

164

488

232

256

-170

-78

-92

2015г.

563

295

268

619

302

317

-56

-7

-49

2016г.

364

180

184

505

229

276

-141

-49

-92

2017г.

409

176

233

471

201

270

-62

-25

-37

2018г.

371

176

195

492

222

270

-121

-46

-75

2019г.

552

300

252

646

319

327

-94

-19

-75

Източник: НСИ

Видно от представените данни, механичният прираст на населението на общината
за всяка година от изследвания периода 2014-2019г. е отрицателна величина. Очертана е
негативна тенденция на изселване на жителите на общината към областния център гр.
Стара Загора. Това се дължи на по-високите възнаграждения, които получават работещите
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в енергийния комплекс „Марица изток“, както и близостта на общината до областния
център.
3.2. Пазар на труда. Заетост и безработица.
Заетост
Най-голяма трудова заетост в област Стара Загора осигуряват държавните
предприятия, развиващи дейност в сферата на енергетиката – „Мини Марица-изток” ЕАД
и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Освен тях най-голям е броят на фирмите, които се
занимават с търговия, като повечето от тях са търговци на стоки на дребно.
По данни на Дирекция „Бюро по труда”- Раднево, отразени в Анализа за
състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда, икономически активното
население в общината е 8 793 души (преброяване 2011г.) и представлява 50,19 на сто от
общия брой на живеещите в общината към края на 2019 година. Поддържащата тенденция
към намаляване е друг показател сигнализиращ, че общината е заплашена от намаляване
на най-ценния си ресурс – работната сила.
Основните производствено - стопански дейности в общината са въгледобив и
енергопроизводство и свързаните с тях ремонт и поддържане на минните и енергийни
мощности. И в близките години енергийният комплекс „Марица-изток” ще бъде
стабилизиращ фактор за развитие на областната и общинска икономика.
Безработица
Общият брой на регистрираните безработни в Община Раднево по данни на
Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево към 31.12.2019 г. е 521 души. Броят на безработните
в края на годината се увеличава с 68 души в сравнение с предходната година.
Средногодишното равнище на безработицата в общината за 2019 г. е 5,49 %, като отново
остава по - ниска от средногодишното ниво в страната- 5,65 %.
Таблица 9. Равнище на безработица за 2019 г.

Месец

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Равнище на безработица за страната и за Община Раднево по месеци за 2019 година
(в %)

България

6,4

6,2

5,9

5,6

5,3

5,2

5,3

5,3

5,3

5,6

5,8

5,9
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Община
Раднево

5,67

5,49

5,54

4,99

4,90

5,02

5,56

5,57

5,61

5,77

5,89

5,93

Източник: Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево.
През 2019 г. средногодишния брой безработни лица в общината е 483 души, което е
с 2,11 % по-малко от предходната година.
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – Раднево1, новорегистрираните безработни
лица през 2019г. са с 12,18 % повече в сравнение с 2018г. С най-голям брой са
освободените от дейностите в сектор „Услуги” – 463 лица. Следва сектор „Индустрия” – с
освободени 367 лица. С най-малък брой продължават да са безработните, освободени от
„Аграрен сектор” – 29 лица. През 2019 г. лицата от „Неуточнен отрасъл” са 209.
През 2020г. обаче средногодишния брой безработни е 604 души, което е с 25,05 %
повече в сравнение с 2019г., което е резултат от възникналата световна пандемия COVID19 в началото на 2020г. и обявеното извънредно положение в България.
Новорегистрираните безработни лица през 2020г. са с 22,21 % повече в сравнение с 2019
г. Най-засегнат от кризата е сектор „Услуги” – 648 бр. освободени, като най-голям е
входящият поток от „Търговия” – 204 бр. и „Хотелиерство и ресторантьорство”– 120 бр.
новорегистрирани. Следва сектор „Индустрия” с 415 бр., от които 276 от преработващата
промишленост. С най-малък брой продължават да са безработните, освободени от
„Аграрен сектор” – 63 лица. През 2020 г. лицата от „Неуточнен отрасъл”са 200.
Структура на безработните по пол
Делът на безработните жени е с превес над този на мъжете, което показва че
конкурентоспособността им е значително по-малка и проблемът с тяхната реализация е
един от най-острите на пазара на труда наред с младежката безработица.
Тенденцията се запазва и през 2019г. - при 503 безработни жени, броят на
безработните мъже е 250. През 2020г. безработните жени са вече 604 броя, а мъжете - 319
броя.
По-ниската заетост при жените до голяма степен се обуславя от факта, че заявените
работни места в реалната икономика са най-вече в сферите преработваща промишленост,
търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, строителство, където основно биват
наемани мъже.
Възрастова структура

1

Посочените данни от Дирекция „Бюро по труда” Раднево се подават обобщени за общините Раднево и
Гълъбово.
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Възрастовата структура на регистрираните безработни лица в общината за периода
2018-2020г. е представена в Таблица 10.
Таблица 10. Възрастовата структура на регистрираните безработни лица за 2018 г.,
2019 г. и 2020 г.
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

2018г.

2019г.

2020г.

До 19г. вкл.

12

12

14

От 20 до 24г. вкл.

43

41

67

От 25 до 29г. вкл.

65

64

76

От 30 до 34г. вкл.

89

79

93

От 35 до 39г. вкл.

120

112

115

От 40 до 44г. вкл.

110

104

131

От 45 до 49г. вкл.

94

110

122

От 50 до 54г. вкл.

77

84

111

Над 55г.

164

147

194

Общ брой безработни лица

774

753

923

Източник: Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево.
Видно от представените данни, тенденцията през 2019г. спрямо 2018г. е
благоприятна – наблюдава се намаление в броя на регистрираните безработни лица в
почти всички възрастови групи, с изключение на лицата до 19г. и лицата на възраст от 45
до 54г., но като цяло общия брой безработни лица намалява.
През 2020г. се наблюдава ръст на общия брой безработни лица във всички
възрастови групи. Основната част от входящия поток са новорегистрираните безработни,
които идват от фирми от местната икономика, от други региони и от чужбина. Това са
преобладаващо хора, които сменят местоработата си или освободени поради COVID-19
кризата. Очертаните обективни фактори налагат акцентиране върху трудовото
посредничество за по-бързото устройване на пазара на труда на търсещи работа или
неактивни лица.
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Таблица 11. Регистрирани продължително безработни лица и безработни лица над 50
г. на територията на община Раднево.
Година
Показатели
Над 50г .
Продължително
безработни

2018г.
147

2019г.
156

2020г.
194

197

160

159

Източник: Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево.
Броят на продължително безработните лица за периода 2018-2020г. намалява, но
броят на безработните лица над 50г. за същия период нараства.
Професионална структура на безработните лица
С най-голяма численост и относителен дял в общата структура на безработните
лица се запазва групата на лицата без квалификация, чийто относителен дял намалява за
периода 2017-2020г., а се наблюдава леко нарастване на дела на безработните
специалисти.
Таблица 12. Групи безработни лица по професионален признак за 2017г., 2018г. и
2019 г.
Групи безработни лица по
професионален признак
Без квалификация
С работническа професия
Специалисти

2017г.
64,02
19,82
17,41

Относителен дял в %
2018г.
2019г.
63,69
60,17
18,11
22,55
18,20
17,28

2020г.
61,86
19,66
18,49

Източник: Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево.

Младежка безработица
На пазара на труда младежите са значителна по размер група от лицата в
неравностойно положение. Причините за това са: образование, което не съответства на
нуждите на трудовия пазар, трудно започване на първата работа, по-ниското заплащане
поради липса на опит, желанието за миграция и търсене на по-добра реализация.
Младежите са социална група, която представлява близкото бъдеще на обществото.
Поради тази причина социалната политика на държавата и на общините в частност трябва
да е насочена приоритетно към тази част от обществото.
Като една от причините за относително високия дял на безработица сред младите
хора, трябва да се посочи и факта, че образователната ни система все още не е подготвена
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да осигури квалификация, съответстваща на потребностите на съвременното производство
и реално търсене. Съвременният трудов пазар изисква кадри с високо образователно
равнище, качества и умения, а училището все още се стреми да дава знания на учащите, а
не опит, който да направи лесен прехода от статуса „обучаван“ към статуса
„самостоятелна и активно действаща личност“.
Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е основен
приоритет на политиката по заетостта. С цел намаляване на младежката безработица, се
реализира Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 20142020 г.
Безработните на възраст до 29 г. през 2020 г. са 157 лица (като 105 от тях са на
територията на община Раднево) средногодишно, с 33,05 % повече спрямо 2019 г. (за
община Раднево са 74) и 30,83 % повече спрямо 2018 г.(за община Раднево са 80 лица от
общо 121 за бюрото).
Преобладаващата част от завършващите средно образование заявяват намерение да
продължат обучението си във висше училище. Разпределението на безработните младежи
до 29 г. по професионални групи показва, че най-многобройна и с най-голям относителен
дял отново е групата на регистрираните младежи без квалификация, които през 2020 г. се
изразяват в 65,19 % (62,23 % през 2019 г. и ), следвани от останалите две групи: 22,78 % за
специалистите (23,69 % през 2019 г.) и 12,03 % за лицата с работническа специалност
(14,07 % през 2019 г.).
В образователната структура относителният дял на лицата с основно и пониско
образование е най-висок – 51,68 % (при 49,22 % през 2019г. и 49,55 % през 2018г.).
Логично, с най-нисък дял са безработните висшисти – 7,08 %, при 10,82% за 2019 г. и
12,34% за 2018 г.
Таблица 13. Регистрирани младежи с основно и по-ниско образование и без
квалификация на територията на община Раднево.
Година
Показатели
Младежи до 29 г.
С основно и по-ниско
образование
Без квалификация

2018г.
80

2019г.
74

2020г.
105

247

231

293

284

270

352

Източник: Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ - Раднево.
Тревожно е, че не е малък процента на безработица при младите висшисти,
завършили специалности, които не се търсят. В много случаи причината е, че
образованието им не съответства на изискванията на пазара. По този начин се задълбочава
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професионално - квалификационното несъответствие между търсене и предлагане на
пазара на труда.
Безработни лица с трайни увреждания
Приоритетно внимание се отделя на работата с лица с трайни увреждания,
регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Групата на безработните лица с установен вид
и степен на увреждане за община Раднево през 2020 година наброява 21 души, при 24 за
2019 и 29 души за 2018 годна. Проблем е, че в региона няма специализирани предприятия,
в които могат да бъдат устроени лица с намалена работоспособност. За изминалата година
са заявени две работни места за лица с намалена работоспособност по насърчителни
мерки - по чл.51, ал.2 от ЗНЗ. Заявено е едно работно място по Национална програма за
заетост и обучение на хора с трайни увреждания. На две места по Регионални програми са
включени безработни лица с трайни увреждания.
3.3. Здравеопазване.
Специализираната болнична медицинска помощ в общината се осъществява от
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков - Раднево" ООД и Държавна психиатрична болница "Д-р
Георги Кисьов" – Раднево.
Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от общо 19
индивидуални практики за медицинска и дентална помощ. За 2020г. населението на
общината се обслужва от общо 9 общопрактикуващи лекари и 10 лекари по дентална
медицина.
Разпределението на ОПЛ по населени места е неравномерно и това формира
различна осигуреност на населението. По данни на И.П.И. през 2017г. 1 лекар в община
Раднево обслужва 289 души от населението. По отношение на практиките за първична
дентална помощ се запазва концентрацията на лекарите предимно в града, което също
обуславя неравномерна осигуреност на населението в общината. Един лекар по дентална
помощ обслужва средно 1 650 лица.
Таблица 14. Лечебни заведения за извънболнична помощ в община Раднево към
01.09.2020г.
Код ЛЗ
2427111009

Населено място
Вид ЛЗ
Дейност
гр.
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
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2427111010

2427111011

2427111014

2427111018

2427111020

2427111022

2427111034

2427111037

2427111038

2427111039

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
с. Сърнево
амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
гр.
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
гр.
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
гр.
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
гр.
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
гр.
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
с.
Ковачево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
с.
Ковачево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
с.
Ковачево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
SZR27
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
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2427111042

гр.
SZR27

2427112002

гр.
SZR27

2427112003

гр.
SZR27

2427112004

гр.
SZR27

2427112005

гр.
SZR27

2427112006

с.
SZR27

2427112007

с.
SZR27

2427112008

гр.
SZR27

2427112009

гр.
SZR27

2427112011

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична медицинска първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Ковачево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Сърнево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
Раднево амбулатория
за
индивидуална извънболнична
практика за първична дентална първична
помощ
медицинска
помощ
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2427112012

Гр.
SZR27

Раднево амбулатория
практика за
помощ

за
индивидуална извънболнична
първична дентална първична
медицинска
помощ
за
индивидуална извънболнична
първична дентална първична
медицинска
помощ
за
индивидуална извънболнична
първична дентална първична
медицинска
помощ
за
индивидуална първична
първична дентална дентална помощ

2427112014

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
практика за
помощ

2427112021

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
практика за
помощ

2427112022

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
практика за
помощ

2427121001

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Вътрешни
практика
за
специализирана болести,
медицинска помощ
Кардиология

2427121003

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Очни болести
практика
за
специализирана
медицинска помощ

2427121004

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Вътрешни
практика
за
специализирана болести
медицинска помощ

2427121018

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Педиатрия
практика
за
специализирана
медицинска помощ

2427121019

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Психиатрия
практика
за
специализирана
медицинска помощ

2427121021

с.
Ковачево амбулатория
за
индивидуална Ортопедия
и
SZR27
практика
за
специализирана травматология
медицинска помощ

2427121022

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Ортопедия
и
практика
за
специализирана травматология
медицинска помощ
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2427121023

2427121024

2427121026
2427131001

2427141001
2427142003

гр.
SZR27

Раднево амбулатория
за
индивидуална Вътрешни
практика
за
специализирана болести,
медицинска помощ
Ендокринология
и болести на
обмяната
с.
Ковачево амбулатория
за
индивидуална Анестезиология
SZR27
практика
за
специализирана и
интензивно
медицинска помощ
лечение
гр.
SZR27
гр.
SZR27

Раднево

гр.
SZR27
гр.
SZR27

Раднево Медико-диагностична лаборатория

Раднево Медицински център

Раднево Медико-техническа лаборатория

Акушерство
и
гинекология
нервни болести,
хирургия, ушноносно-гърлени
болести,
акушерство
и
гинекология,
очни
болести,
вътрешни
болести,
ендокринология
и болести на
обмяната,
ортопедия
и
травматология,
кардиология,
психиатрия,
педиатрия,
кожни
и
венерически
болести.
Образна
диагностика
извършване
на
специфични
зъботехнически
дейности,
предписани
от
лекар по дентална
медицина
и
производство на
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специализирани
медицински
средства.
Източник: РЗИ-Стара Загора, Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ
Специализирана извънболнична медицинска помощ на съвременно ниво, с
висококвалифицирани
специалисти,
комплексни
профилактични
прегледи,
диагностика, наблюдение и лечение на заболявания, провеждане на диспансерно
наблюдение на пациенти се извършва в Медицински център I-Раднево ЕООД от 13
специализирани лекари.
МБАЛ „Д-Р Д.ЧАКМАКОВ–РАДНЕВО” разполага с 100 легла.
Държавната психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" разполага с 420 легла.
В гр. Раднево функционират 6 аптеки. По данни на И.П.И., през 2019г. на 1 аптека
в общината се падат 2235 души.
Във всички детски градини и учебни заведения на територията на общината са
разкрити и функционират здравни кабинети, в които работят общо 10 медицински
специалисти, от които 1 медицински фелдшер и 9 медицински сестри. В тях се
осъществяват дейности по профилактика, превенция, промоция на здравето на децата и
учениците. Провеждат се здравни беседи, инициативи за правилно хранене, СПИН,
тютюнопушене, зависимости, дентална хигиена, хигиена на ръцете.
Процесът на състаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред
структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са
носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за
здравно обслужване.
3.4. Социални дейности.
Община Раднево разполага с мрежа от социални услуги в общността за
подобряването качеството на живот, пълноценна реализация и грижата за общностите в
риск. Изготвена е и се прилага Общинска стратегия за развитие на социални услуги, която
има за цел да се осигурят качествени и достъпни социални услуги, да се разкриват нови и
иновативни социални услуги, съобразно изведените приоритетни целеви групи.
Таблица 15. Социални услуги в община Раднево предоставяни през 2020г.

№

Социални услуги в община Раднево

Капацитет
на услугата
бр.

Средно
годишни
ползватели
бр.
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Социални услуги в домашна среда
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Личен асистент
330
Домашният социален патронаж
Социални услуги в общността
35
Обществена трапезария
45
Център за социална рехабилитация и интеграция
40
Център за обществена подкрепа
Приемна грижа – 1 приемно семейство отглежда
1 дете
Социални услуги в общността от резидентен тип

7.

15
Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи без увреждания
Социалните услуги в специализираните институции

8.

Дом за стари хора

6

61
281
42
над капацитета
87
1

12

6

Източник: община Раднево
Структурата на звената предоставящи социални услуги в община Раднево и техния
капацитет показва, че преобладават социалните услуги, предоставяни в общността.
Капацитета на Домашен социален патронаж е 330 лица. През 2020 година средно са
обслужвани 281 лица. Новите потребители през годината са 86. С решение на Общински
съвет лица с намалена работоспособност над 70 % заплащат 70 % от определената такса.
Също с решение на Общински съвет – гр. Раднево услугата се ползва безплатно от 20 деца
до 18 г. с вид и степен на увреждане, като за 2020 година само 1 дете ползва услугата.
Ползвателите на Център за обществена подкрепа и Център за социална
рехабилитация и интеграция традиционно превишават капацитета. Екипите от
специалисти ежедневно предоставят подкрепа с цел да се подобри качеството на живот на
деца и възрастни, да се неутрализират негативните явления като изолация, липса на
толерантност, отхвърляне и др.
В общината функционират 19 Клуба на пенсионера и Клуб за хора с увреждания.
На територията на общината функционира Дирекция «Социално подпомагане» териториално поделение на Агенция за социално подпомагане към Министерството на
труда и социалната политика. Основните направления на дейността ѝ са социално
подпомагане, включително предоставяне на социални помощи; осъществяване на
държавната политика за закрила на детето и за правата на хората с увреждания и др.

3.5. Образование.
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Община Раднево поддържа мрежа от училища и детски градини, отговаряща на
потребностите, за предоставяне на образователна услуга в съответствие с изискванията на
МОН. Подкрепата на личностното развитие на децата и учениците в община Раднево
предполага активна обществена ангажираност, изразяваща се в конкретни задължения и
отговорности на детските и учебни заведения и институции, имащи пряко и косвено
отношение към този процес. Образователните институции в община Раднево са
съобразени с наличните контингенти от деца в предучилищна и училищна възраст. Това
са детски ясли, детски градини и училища.
Общият брой на заетите в образованието е 345 души, от тях 223 педагогически
персонал и 122 непедагогически персонал. Всички общински училища са средищни.
През 2016 година във връзка с оптимизация на училищната мрежа в община
Раднево, с решение на Общински съвет и заповед на министъра на образованието и
науката бе закрито ОУ „Йордан Йовков” – с. Трояново и с решение на Общински съвет –
Раднево е закрита и детската градина в с. Трояново.
На територията на Община Раднево има четири яслени групи в три детски градини.
За периода 2014-2019 г. броят на децата в детските ясли е намалял от 85 на 70.
Детските градини на територията на община Раднево са както следва:
Таблица 16. Детски градини в община Раднево.
Детски градини по населени места
1. Детска градина №1 „Андончо Черковски“ + филиал гр. Раднево
2. Детска градина №2 „Радост“, гр. Раднево
3. Детска градина №3 „Знаме на мира“, гр. Раднево + филиал в кв.
Гипсово
4. Детска градина №6 „Слънце“, гр. Раднево
5. Детска градина „Радост“, с. Сърнево
6. Детска градина „Теменуга“, с. Коларово + филиал в с.
Боздуганово
Източник: Община Раднево
През учебната 2018/2019 г. в детски градини са записани 597 деца, от тях 287 са
момчета и 310 са момичета. Педагогическия персонал, зает в детските градини в общината
е 60 души. Като цяло, осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските
градини в общината е добра.
Степента на завършено образование е основен фактор и важно условие за
повишаване на заетостта, получаването на по-високи доходи и ограничаване на бедността,
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както и за постигане на по-добро качество и стандарт на живота на населението. Това е
фактор и условие и за балансирано демографско развитие на населението, и подобряване
на качеството на човешките ресурси.
Мрежата от училища в общината е представена в Таблица 17.
Таблица 17. Училища в община Раднево.
Училища по населени места
1. І ОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Раднево
2. ІІ ОУ “Св. Паисий Хилендарски” , гр. Раднево
3. ОУ "Поп Минчо", с. Коларово
4. ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Сърнево
5. СУ „Гео Милев“, гр. Раднево
6. Професионална гимназия “Св. Иван Рилски”, гр. Раднево
подготвя кадри за дейностите в Мини “Марица-изток”
Източник: Община Раднево
Броят на учениците в общинските училища през учебната 2016/2017 г. е 1 456, за
учебната 2017/2018 г. – 1 309, а през 2018/2019 г. – 1 572. Средният брой ученици в
паралелка е 20 - 23 ученика. През 2018 г. завършилите основно образование са 137
ученика, а средно - 71. След навършване на 16 годишна възраст 12 ученика са напуснали
системата на образованието. На територията на града учат 1 386 деца и младежи, от тях
171 са в подготвителните групи към училищата. В селата на територията на общината има
записани 186 ученика, 17 от тях - в подготвителна група. Броят ученици със специални
образователни потребности за учебната 2018/2019 година е 53, като за допълнителна
работя с тях към училищата в общината има назначени трима ресурсни учителя, трима
логопеди и четирима психолози. До всички училища в общината има осигурен безплатен
транспорт.
В общината са създадени условия за осигуряване на максимален обхват в
училищата на подлежащите на задължително образование. Осигурени са възможности за
обучение; създадени са условия за стимулиране и развиване на способности на децата и
учениците; училищата и детските градини ежегодно работят по национални и регионални
програми и проекти. Във всички институции, ангажирани с деца на територията на
общината съществуват условия за изяви и участия в конкурси, състезания, празнични
програми, изложби, спортни занимания.
Предизвикателство пред община Раднево, както и пред почти всички общини в
България е интеграцията на деца и ученици от етнически и социално уязвими групи.
Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през следващите
години отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до качествено
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образование на всички равнища и за всички социални групи и по-добро обвързване на
образованието с науката и бизнеса, с търсените знания и умения.
3.6. Култура и културни дейности.
Община Раднево е община с богати културни традиции, чийто корени откриваме
далеч назад във вековете. В днешно време тези традиции се дообогатяват, развиват и
намират своето място и реализация в цялостния културен живот на общината.
От изключително значение за облика на Общината е Общинския център за култура
„Нончо Воденичаров”, създаден през 1981 година и наложил се като място за достъп и
непосредствен контакт с националните културни традиции и съвременните постижения в
областта на изкуството. Няма жанр, който по един или друг начин, да не е намерил своето
представяне и популяризиране сред жителите и гостите на града и общината. Центърът
разполага със зали, които предоставят отлични условия за разнообразна концертна,
театрална, конферентна, изложбено-галерийна дейност, за репетиции на състави и трупи,
развиващи дейност в областта на културата. В общината функционира и Общинска
библиотека „Алдин Алдинов”, гр. Раднево. Общинска библиотека „Алдин Алдинов” гр.
Раднево е основното книгохранилище на региона с фонд към 01.01.2018 год.- 85 599
библиотечни документи , архив на краеведска литература и местен печат, старопечатни
книги, редки и ценни издания.
Неоценим принос за художествения и културен живот на града и региона има и
Художествената галерия в гр.Раднево. Годишно в галерията се представят 12-15
експозиии от фондовете на големите галерии в страната, както и персонални изложби. В
голямата й зала се изнасят концерти и спектакли, правят се представяния на литературни
и поетични творби, вечери на музеите и галериите.
На територията на община Раднево, културна и просветна дейност извършват и
читалищните институции.
Таблица 18. Читалища в община Раднево.
Читалища по населени места в община Раднево
1. НЧ „Гео Милев-1893г.“ гр. Раднево
2. НЧ „Просвета 1915г“.гр.Раднево, кв. Гипсово
3. НЧ „Светлина-1910г.“, с. Трояново
4. НЧ „Искра-1927г.“, с. Любеново
5. НЧ „Достоевски-1928г.“,с. Полски Градец
6. НЧ „Христо Ботев-1929г.“ с. Ковачево
7.НЧ „Съзнание-1871г.“, с. Сърнево
8.НЧ „Груди Филипов-1920г.“, с. Боздуганово
9.НЧ „Митьо Станев-1929г.“, с. Знаменосец
10.НЧ „Светлина-1927г.“, с. Даскал-Атанасово
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11.НЧ „Развитие-1860г.“, с. Коларово
12.НЧ „Знание-1914г.“, с. Трънково
13.НЧ „Просвета-1933г.“, с. Бели бряг
14.НЧ „Георги Райчев-1959г.“, с. Землен
15. НЧ „Пробуда-2007г.“, с. Тополяне
16. НЧ „Христо Ботев“, с. Свободен
Източник: Община Раднево
Традиционни културни прояви в общината са: честване на Трифон Зарезан;
Фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи; Пленер по живопис и
скулптура “Светлина, земя, хора “; Майски дни на културата, Геомилеви дни и Общински
преглед на читалищната самодейност в Община Раднево. Мероприятията са утвърдени
като стожер на културата в общината и спомагат за съхраняване на културноисторическото наследство.
3.7. Спорт и спортна инфраструктура.
Спортната инфраструктура на общината е представена от:
 Спортен комплекс, гр. Раднево - с обща площ 105 670 кв. м, застроена площ
2046.4 кв. м, която включва баскетболна зала, борцова зала, зала за
бодибилдинг, съблекални, административна сграда; общинска собственост;
 Стадион в с. Ковачево с обща площ 35 000 кв. м, 580 кв. м застроена площ;
собственост на рудник “Трояново-север”;
 Стадион в с. Трояново с обща площ 32 680 кв. м;
 Стадион в с. Коларово с обща площ 35 047 кв. м, застроена площ 322 кв. м;.
 Стадион в с. Сърнево - стадион с обща площ 22 000 кв. м, съблекални с
площ 110.5 кв. м.
Регистрираните спортни клубове са: клуб по шах-мат "МАРИЦА-ИЗТОК"; клуб по
шах-мат "Георги Латинов"; тенис клуб "Питбул"; клуб по борба "Миньор"; спортен клуб
по ориентиране "КОМПАС"; баскетболен клуб “Гео Милев”; спортен клуб по
художествена гимнастика "VIP"; спортен клуб по карате "БУДОКАЙ" и футболен клуб
"МИНЬОР".
3.8. Обществен ред и сигурност.
През 2019 г. броят на регистрираните престъпления срещу личността и
собствеността, завършили с осъждания показва тенденция на намаляване. През 2019 г., в
община Раднево на 1000 души от населението се падат 4,33 осъдени лица, което е под
средната стойност за страната от 12,1 на 1000 души. За периода 2014-2019г. броят на
престъпленията в общината е намалял 3 пъти.
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Таблица 19.
Осъдени лица по брой на извършените престъпления в община
Раднево за периода 2014-2019г.
(брой)
Година

Общ

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

229
153
110
106
106
76

едно
престъпление
226
144
97
86
94
68

две
престъпления
2
7
13
18
9
8

три и повече
престъпления
1
2
2
3
-

Източник: НСИ

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията на община
Раднево.
4.1. Свързаност и достъпност на територията на община Раднево.
В близост до територията на общината е А4-автомагистрала “Марица” – пв
“Оризово” (АМ Тракия) – Хасково - Капитан Андреево, която е част от коридора на
основната TEN-T мрежа - „Ориент/Източно-Средиземноморски”.
През територията на общината преминава Първокласен път І-5 Русе-Бяла – Велико
Търново - Стара Загора –Хасково- Кърджали - граница Гърция (Е-85), който е част от
основната TEN-T мрежа на територията на страната, а на юг от Хасково-от разширената
TEN-T мрежа. Пътят провежда транзитните потоци между Р. Румъния и Р.Турция/Р.
Гърция, обслужвайки предимно най-западната територия на Югоизточен регион за
планиране.
През територията на общината преминава и жп линията „Нова Загора-РадневоСимеоновград”, която свързва жп линия 3 и жп линия 8 и се явява част от трасето на
товарен коридор за конкурентоспособни товарни превози „Ориент/ИзточноСредиземноморски“.
Съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен
регион, община Раднево е вкл. в групата на общините в най-благоприятна позиция, които
се обслужват от пътища с международно и национално значение в Югоизточния район.
4.2. Транспортно-комуникационна инфраструктура.
4.2.1. Пътна инфраструктура и транспорт.
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На територията на община Раднево не преминава първокласен път, второ - и
третокласните пътища възлизат съответно на 34,25 км и 29,3 км. Четвъртокласната пътна
мрежа е най-добре изградена - 81,3 км.
Пътната мрежа около град Раднево е много добре развита. Изградени са два
околовръстни пътя, които улесняват придвижването на товарни автомобили от
международния транспорт, като по този начин се запазват спокойствието и чистотата в
града. Тъй като община Раднево е индустриален център с национална значимост,
транспортната й инфраструктура е добре развита.
Общинска пътна мрежа
Общата дължина на общинската пътна мрежа в община Раднево е 144,85 км.
Таблица 20. Общинска пътна мрежа.
Общинска пътна мрежа
Категория/Път

км

пътища II-ри клас

34,25

пътища III-ти клас

29,30

пътища IV-ти клас
Общо

81,30

Източник: Община Раднево
Улична мрежа
Уличната мрежа на община Раднево възлиза на 277,992 км.
Таблица 21. Улична мрежа по населени места в община Раднево.
Улична мрежа на община Раднево
Населено място
Раднево

Км

Боздуганово

37,300
4,540
16,730

Българене

5,580

Даскал Атанасово
Диня
Землен

13,160
10,510
9,110

Бели бряг
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Знаменосец

13,770

Ковач

3,440

Ковачево

16,940

Коларово

20,440

Константиновец

5,360

Любеново
Маца

9,240
5,680

Полски градец
Рисиманово

16,043
3,660

Свободен

10,130

Сърнево

25,109

Тихомирово

6,560

Тополяне

6,710

Трояново
Трънково

13,750
24,230

Общо

277,992 км.

Източник: Община Раднево
Транспорт
Транспортните услуги в общината се осъществяват от „ЕЛИТ ТРАНС - 14“ ДЗЗД,
включващо „ЕЛИТ ТРАНС - 14“ ООД, „ВЕДА ТРАНС“ ООД, „ ДЖИНА“ ООД, с.
Тополяне, „ИВАНИНА-11“ ЕООД, с. Сърнево , чиято основна дейност е свързана с превоз
на граждани и работници от комплекса “Марица-изток”.
През последните години все по–трудно става гарантирането на равния достъп на
населението на общината до транспортни услуги и по-специално до обществен превоз на
пътници. Тенденцията, която се наблюдава в общината, е намаляване на пътникопотока в
обществения транспорт, поради бързото развитие на таксиметровите услуги и увеличаване
броя на леките автомобили. Увеличават се случаи на отказ на превозвачите да обслужват
нерентабилни междуселищни линии.
4.2.3. Жп инфраструктура.
През територията на общината преминава жп линията „Нова Загора-РадневоСимеоновград”, която свързва жп линия 3 и жп линия 8 и се явява част от трасето на
товарен коридор за конкурентоспособни товарни превози „Ориент/Източно-

47

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА ПЕРИОДА 20212027г.

Средиземноморски“. Жп линията в рамките на общината се използва единствено за
товарен транспорт.
4.3. ВиК инфраструктура.
4.3.1. Водоснабдяване.
Водоснабдяването на гр. Раднево се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора
чрез група за поддържане в гр. Раднево. Захранването за различните населени места в
общината е от собствени водоизточници.
 Водоизточник „Стамово“ захранва с вода Гр. Раднево, с. Знаменосец, с.
Българене, с. Бели бряг, с. Константиновец, с. Любеново, с. Трояново, с.
Даскал Атанасово, с. Рисиманово, с. Плоска могила, с. Хан Аспарухово от
14 бр. тръбни кладенци и 1 бр. шахтов кладенец. Всички водоизточници са
включени в Разрешително № 31510213/19.12.2009г. с валидност 19.12.2034г.
 Водоизточник "Домуз бунар" захранва с вода гр. Раднево, с. Сърнево, с.
Пшеничево
от
1
бр.
дренаж,
съгласно
Разрешително
№
31510212/19.12.2009г. с валидност 19.12.2034г.
 Водоизточник " Коларово" захранва с вода чрез 1 бр. шахтов кладенец с.
Коларово, с. Боздуганово, с. Загоре, с. Маджерито, с. Малко Кадиево,
съгласно Разрешително №31510541/17.06.2016 с валидност 17.06.2026 г.

Населените места се захранват с питейни води от следните водоизточници:

-

-

-

 гр. Раднево се водоснабдява от следните водоизточници:
ВГ „Марица – изток“ – водоизточник „Стаматово“ се намира в землището на с. Хан
Аспарухово и с. Плоска могила и се състои от 14 броя тръбни кладенци, 1 шахтов
кладенец, 7 броя бункерни помпени станции и водна кула с обем 200 м3,
водопроводи и РШ „Сърнево“.
ВГ „Марица – изток“ – водоизточник „Горно Ботево“ се намира в землищата на
селата Преславен и Калитиново и се състои от 6 боря шахтови кладенци, 3 броя
тръбни кладенци и 7 броя бункерни помпени станции. В землището на село Горно
Ботево се намират дренаж „Домбуз бунар“, помпена станция и водна кула с обем
150 м3, от които се захранва целия комплекс „Марица изток“
ВГ „Марица – изток“ – водоизточник „Землен“ в землището на с. Землен. От 1970
г. са построени 12 броя бункерни помпени станции от тръбни кладенци, централна
помпена станция от черпателен резервоар 260 м3, водна кула 75 м3, „Ковач“ 200
м3, водопровод до гр. Раднево, водна кула 500 м3, черпателен резервоар 100м3,
помпена станция „Пет Могили“, водна кула „Радецки“ 150 м3 и отклонение за ТЕЦ
2. От 1969 г. са построени 3 броя помпени станции от тръбни кладенци и тласкател
до черпателен резервоар 260 м3. През 1989 г. е построена водна кула 300 м3 за ТЕЦ
2.
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-

Друг водоизточник за града е в с. Червеняково, който се намира в община
Твърдица, отстоящ на 35 км.
 с. Бели Бряг и с. Рисиманово

От 1968 г. селата се водоснабдяват от ВГ „Марица – изток“.Изградено е отклонение
от напорен резервоар „Българене“ 300 м3. Хранителния водопровод до с. Рисиманово е с
диаметър ф150 мм, а след него за с. Бели Бряг водопровода е с диаметър ф 125 мм.
 с. Боздуганово и с. Коларово
От 1969 г. селата се захранват от шахтов кладенец и помпена станция чрез, която се
подава вода до водна кула с обем 250 м3 при с. Коларово и водна кула при с. Боздуганово
с обем 100 м3. Хранителния водопровод до с. Коларово е с диаметър ф200 мм, а към с.
Боздуганово ф125 мм.
 с. Българене
От 1967 г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток. Изграден в хранителен
водопровод с диаметър ф150 мм от напорен резервоар „Българене“ 300 м3.
 с. Даскал-Атанасово
От 1973 г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток“. Изградено е отклонение
от магистрален водопровод с диаметър ф125 мм до водна кула с обем 150 м3.
 с. Диня
От 1968 г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток“. Изградено е отклонение
с диаметър ф150 мм от водна кула „Ковач“ с обем 200 м3. с. Землен От 1969 г. селото се
водоснабдява от ВГ „Марица – изток“ чрез отклонение от водна кула с обем 75 м3.
 с. Знаменосец От 1966г. селото се водоснабдява чрез отклонение ф150 мм от
ВГ „Марица – изток“.
 с. Ковач
От 1971г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток“ чрез отклонение от водна
кула „Ковач“ с обем 200 м3. От 1983 г. е изградена връзка от дренаж „Ковач“ и ЧР с обем
50 м3, ПС и тласкател до водната кула.
 с. Ковачево
От 1970 г. селото се захранва от водопровода за ТЕЦ 2. Изградено е отклонение с
диаметър ф273 мм до водна кула с обем 200 м3.
 с. Константиновец
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От 1968 г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток“. Изграден в хранителен
водопровод с диаметър ф150 мм и ф125 мм от напорен резервоар „Българене“ 300 м3.
 с. Любеново и с. Трояново
Селата се захранват от ВГ „Марица – изток“. Изградено е отклонение с диаметър
ф350 мм до напорен резервоар „Любеново“ 200 м3. От напорния резервоар има
отклонение с диаметър ф150мм за с. Любеново. Чрез помпена станция и тласкател с
диаметър ф225 мм се захранва напорен резервоар с обем 500 м3. От резервоара е
изградено отклонение ф250 мм за с. Трояново.
 с. Маца
От 1968 г. селото се захранва от шахтов кладенец. Изградена е помена станция,
която чрез тласкател с диаметър ф80мм захранва напорен резервоар 75 м3. От резервоарът
има захранващ водопровод ф125 мм. От 1992 г. е влязъл в експлоатация дренаж
„Търговищенска чешма“. Изграден е черпателен резервоар с обем 6 м3. Чрез помпена
станция и тласкател ф108 мм водата се отвежда до напорният резервоар 75 м3.
 с. Полски Градец
От 1936 г. за водоснабдяването на селото са изградени каптаж „Юртска чешма“ и
напорен резервоар „Северен“ 60 м3. От 1942 г. в експлоатация са пуснати каптаж „Обуля“
и напорен резервоар „Южен“ 60 м3. От 1978 г. са пуснати в експлоатация дренаж
„Петрово кладенче“, черпателен резервоар 20 м3, помпена станция „Петрово кладенче“ и
тласкател до напорен резервоар 200 м3. От 1993 г. са изградени дренаж и помпена станция
„Илиев кладенец“, тласкател до черпателен резервоар 20 м3, тръбен кладенец и помпена
станция „Речицата“. В проект са 2 броя помпени станции до напорен резервоар 200 м3.
 с. Свободен
От 1984 г. селото се водоснабдява ВГ „Пъстрен“. Изградено е отклонение с
диаметър ф100 мм до водна кула с обем 100 м3. Селото се захранва от кулата с
отклонение ф150
 с. Сърнево
От 1949 г. селото се захранва от дренаж „Домуз бунар“. Изграден в довеждащ
водопровод с диаметър ф 200 мм.
 с. Тихомирово
От 1973 г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток“. Изградено е отклонение
с диаметър ф 150 мм от водна кула „Ковач“ с обем 200 м3.
 с. Тополяне
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От 1976 г. селото се водоснабдява чрез отклонение ф150 мм от ВГ „Марица –
изток“.
 с. Трънково
От 1972г. селото се водоснабдява от ВГ „Марица – изток“. Изградено е отклонение
от водна кула „Ковач“ с обем 200 м3.
Общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа на община Раднево е 178 887
м. Данните за дължината на водопроводната мрежа по населени места е представена в
таблица 22.
Таблица 22. Вътрешна водопроводна мрежа на община Раднево.
Населено
място
Раднево
Бели Бряг
Боздуганово
Българене
Даскал
Атанасово
Диня
Землен
Знаменосец
Ковач
Ковачево
Коларово
Константиновец
Любеново
Маца
Полски Градец
Трънково
Трояново
Тихомирово
Сърнево
Свободен
Рисиманово
Общо

етернит поцинковани
1 280
5 180
4 912
6 342
22
5 160
2 878
3 356
6 839
9 452
3 832
8 891
3 465
7 755
5 840
11 691
3 304
12 518
7 113
3 443

20
-

Вид тръби
Общо
стомана полиетилен Манесман
226
19 157
20 663
5 180
8 012
8 012
4 912
14
1 015
7 393
17
55
4
19
54
20
12

810
100
25 374
9 982
570
535
2 400
-

3 670
-

5 987
3 053
25 374
3 356
6 839
9 986
4 421
8 891
3 465
11 425
6 429
11 691
3 304
15 518
9 533
3 455
178 887 м.

Източник: Община Раднево
Общата дължина на външната водопроводна мрежа на община Раднево е 126 171м.
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Таблица 23.Външна водопроводна мрежа на община Раднево.
Населено
място
Раднево
Бели Бряг
Боздуганово
Българене
Даскал
Атанасово
Диня
Землен
Знаменосец
Ковач
Ковачево
Коларово
Константиновец
Любеново
Маца
Полски Градец
Трънково
Трояново
Тихомирово
Сърнево
Свободен
Рисиманово
Тополяне
Общо

Вид тръби
стъкло
етернит стомана ПЕ
манесман поцинковани
пласт
12 016
60 793 2 650
2 000
815
93
3 210
25
1 063
1 837
330
560
285
636
185
490
1 470
4 072
845
3 281
267
2 683
3 077
6 460
2 800

1 830

5 500

1 175
2 490

170

1 326
250 1 154

1 200
764

Общо

74 809
908
3 235
1 063

1 837
2 160
560
285
636
5 685
490
1 470
4 072
2 020
1 019
6 960
1 593
4 087
3 077
6 460
2 800
1 200
764
126171м.

Източник: община Раднево
През 2015г. е приключен проект за „Изграждане и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец,
Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” на обща стойност 4 755 212,00 лв., финансиран
по ПРСР 2007-2013г.
През 2015г. приключва изпълнението на дейностите по проект „Интегриран воден
проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр.
Раднево – I фаза“, финансиран по ОП „Околна среда“ Изпълнението на проекта включва
изграждане и рехабилитация на ВиК мрежата на кв. Гипсово и кв. Гарова махала, гр.
Раднево.
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През 2020г. със средства от ПУДООС е извършена реконструкция на водопроводна
мрежа на с. Полски градец, Община Раднево – I етап. Общата дължина на трасето е 4 618
м. През същата година е изпълнена и първата част от проекта „Изграждане на
водопроводна мрежа на село Коларово, Община Раднево - II етап.
През 2018г. стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и
рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена
станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в Община Раднево“,
финансиран по ПРСР 2014-2020г.. Общата стойност на проекта е 5 583 647,24 лв.
За следващия програмен период е необходимо да се продължат активните усилия
на местната власт за подобряване и развитие на водоснабдителните мрежи и съоръжения в
общината. Като критични проблеми на водоснабдителната система могат да се обособят:
 Амортизирана водоразпределителна мрежа;
 Налице са високи технически водни загуби на питейната вода;
 Недостатъчна надеждност на водоснабдяването поради честите аварии и
ремонтни работи по водопроводната система;
 Високи разходи за експлоатация и поддръжка, произтичащи от
непрекъснатите ремонтни работи;
 Липса на цялостно проучване за водата, така че да се подобри
водоснабдяването като количество.
4.3.2. Канализация.
Канализационната мрежа в гр. Раднево е изградена на почти 100%.
Канализационната система е от смесен тип. Изграденост на главния канализационен
колектор до площадката на ПСОВ - събира 100% от отпадъчните води и 100% отиват в
ПСОВ. Като цяло канализационната мрежа в града е стара и в някои квартали се нуждае
от спешна подмяна, за да се преустанови навлизането на инфилтрирали води в системата и
на значителното разреждане на водите при вход ПСОВ. Това затруднява работата на
ПСОВ и води до трудна експлоатация.
Сериозен проблем представлява и липсата на канализация във всички селища на
общината, което ще продължава бъде приоритет в развитието на общинската
инфраструктура през следващия планов период.
През април 2017г. е въведена в редовна експлоатация в рамките на проект по
Оперативна програма околна среда (ОПОС) изцяло новата ГПСОВ - Раднево, с което са
приключени и дейностите по цялостната реализация на водния цикъл на град Раднево.
ГПСОВ - Раднево и ГПСОВ - Стара Загора са най-модерните за поречието на р. Марица,
като и двете станции покриват изискванията високо ниво за пречистване на отпадъчните
води от населените места.
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4.4. Електроснабдяване, енергопотребеление и ВЕИ.
Основен източник на електроенергия е националната електроенергийна система. На
територията на община Раднево има изградени три подстанции – „Гълъбово“, „Раднево“ и
„Трояново-запад“, които имат връзка с външните електропроводи 110 KW и
осигуряват районното електрозахранване в общината. Всички селища в общината са
електроснабдени.
В община Раднево е изградена мрежа за електроснабдяване на основните
потребители – бита, комуналния сектор и производствените предприятия. Основни
точкови елементи на електроенергийната мрежа са голям брой понижаващи
трансформатори.
Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и
обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия,
както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградите и подмяната на
съоръженията. Сградата на общинска администрация-Раднево, както и почти всички
детски градини и училища в общината са с извършени енергийни обследвания и внедрени
мерки за енергийна ефективност.
В гр. Раднево е извършена подмяна на
уличното осветление с LED и
енергоспестяващи осветителни тела. През 2020г. стартира подмяна на осветителните тела
в останалите населени места на общината.
В община Раднево има подходящи условия за изграждане на инсталации за
производство на електроенергия от ВЕИ. Към 2020г. в община Раднево за изградени 11
инсталации за производство на енергия от ВЕИ – всички фотоволтаични електрически
централи.
4.5. Газификация.
Издадено е разрешение за строеж “Газоснабдяване на Община Раднево”, Подобект
Газоразпределителна мрежа на град Раднево – I етап. Издадено е разрешение за строеж на
обект “Газоснабдяване на Община Раднево”, Подобект “Главен разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната територия”.
Въпреки продължаващото разширение на газоснабдителната мрежа все още малка
част от домакинствата са се присъединили към нея.
4.6. Информационна и телекомуникационна инфраструктура.
Територията на цялата община е покрита от мрежите на трите мобилни оператора –
А1, Теленор и Виваком. Доставчици на интернет са фирмите: "Булсатком" ЕАД, „Верея
кабел“, „Интернет Груп“ ООД.
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Към Районна пощенска станция Раднево при “Български пощи“ ЕАД са изградени
13 пощенски станции, обслужващи населението на общината. Технологичен възел
“Далекосъобщения” – Раднево има изградена мрежа до всички населени места в
общината. Има монтирани 11 централи тип КРС. В град Раднево има аналогова централа с
6 000 поста, от която в момента се използват 5 000 и цифрова АТЦ – RSU с 1 530 поста и
30 – ISDN.
В град Раднево има офис на „ЕКОНТ–ЕКСПРЕС“ ЕООД и „Спиди”, които
извършват куриерски услуги на територията на цялата страна.
Ефирното покритие на община Раднево със сигнал на лицензираните национални
телевизии е в рамките на 100%.
4.7. Управление на отпадъците.
Дейностите по управление на отпадъците, включващи организирано събиране и
транспортиране на твърдите битови отпадъци (ТБО) на територията на общината, се
осъществява от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на
инфраструктурата“.
Организираната система за събиране и транспортиране на ТБО обхваща всички
населени места на територията на общината. Депонирането се осъществява на Регионално
депо гр. Стара Загора, намиращо се в близост до с. Ракитница. Депото започва реално да
функционира от началото на 2017г. и е част от Регионална система за управление на
отпадъците в регион Стара Загора. Със започването на експлоатацията на Регионалната
система, респ. на Регионалното депо, се пристъпи към закриване и рекултивация на
Общинското депо за ТБО на територията на Община Раднево.
През 2018 г. е завършена техническата рекултивация, която е приета от Комисия,
назначена на основание чл.19 и чл.23 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи. В края на 2018 г. започва и биологичната рекултивация, която ще се
реализира в срок от 36 месеца. Същата ще приключи в края на 2021 г.
На територията на Общината има разработена система за разделно събиране на
отпадъци, като Община Раднево има сключен договор с “Екопак България” АД за
сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки. В гр.
Раднево и с. Трояново са разположени елементи на системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки. Разделно събраните отпадъци се транспортират до площадка за
предварително третиране на територията на гр. Хасково, която се експлоатира от „Тракия
рециклиране и сепариране“ ЕООД.
Сметосъбирането и сметоизвозването в населените места на общината се извършва
по утвърден график.
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5. Екологично състояние и рискове.
5.1. Въздух.
Община Раднево е включена в район за оценка и управление на КАВ "Югоизточен"
заедно с общините Стара Загора, Гълъбово, Казанлък, Сливен, Ямбол, Бургас, Камено,
Хасково, Пещера, Велинград, Панагюрище, Айтос, Карнобат, Димитровград, Пазарджик и
Несебър. Екологичният статус на качеството на атмосферния въздух се определя въз
основа на основните контролирани показатели, регламентирани в Закона за чистотата на
атмосферния въздух.
На територията на Община Раднево функционира една автоматична станция АИС
за измерване качеството на атмосферния въздух в приземния слой, в с. Полски градец ,
чийто оператор е ТЕЦ „Марица Изток”. Автоматичната измервателна станция работи в
непрекъснат режим на работа (24 часа), като на всеки 15 минути извършва пробонабиране
за СНИ (собствени непрекъснати измервания).
Основните измервани показатели са: фини прахови частици (ФПЧ10), серен
диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди. За нуждите на мониторинга е въведена в действие
система за ранно (48 часа предварително) предизвестяване (СРП) на възможностите за
замърсяване на атмосферния въздух при наличието на неблагоприятни метеорологични
условия.
В заключение може да се обобщи, че от контролираните параметри SO2 и ФПЧ10,
превишения на нормите се забелязва само за фини прахови частици., , а през последните 4
години, според данните от станцията в с. Полски градец, и за тях не се наблюдават
превишения на пределните стойности на средноденонощните норми над 35 денонощия за
година.
5.2. Води.
Повърхностни води
Територията на община Раднево се характеризира с разнообразие по отношение на
водните запаси. Реките в този район са от Беломорския водосборен басейн. Главен воден
ресурс и водоприемник в общината е река Сазлийка. Дължината на река Сазлийка до
устието възлиза на 145,4 км с водосборна площ около 3300 кв. км, включваща равниннохълмисти и нископланински релефи със средна надморска височина 330 м и слаб наклон
от север на юг.
Хидрографската мрежа на р. Сазлийка е асиметрична, с преобладаване на левите
притоци, от които по големите са река Блатница с дължина 54 км и водосборна площ 656,3
кв.км, река Овчарица – с дължина 71,5 км и водосборна област 636,1 кв. км, река
Соколница – с дължина 60,5 км и водосборна площ 343 кв. км.
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Територията на Община Раднево засяга 10 повърхностни водни тела - реки.
На територията на община Раднево са определени 6 пункта за мониторинг на
повърхностни води. Относно екологичното състояние на повърхностните води, основните
физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения, свързани с органично
замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ
азот, БПК. Определени са няколко водни тела с лошо общо състояние.
На територията на общината има 22 микроязовира. Изградени са съоръжения за
напояване на 65 600 дка или на 20,97% от обработваемите земи. От общата поливна площ
96,76% ползва за водоизточници язовири и 3,24% реки. В непосредствена близост до ТЕЦ
“Марица-изток 2” ЕАД е най-големият язовир “Овчарица”. Необходимо е да се подобрят
дейностите по осигуряване на организиран контрол на водите от язовирите,
предназначени за напояване и рибовъдство.
Подземни води
Територията на Община Раднево засяга 4 подземни водни тела (ПВТ) - Подземно
водно тяло BG3G00000K2030 / Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона/, Подземно
водно тяло BG3G0000T12034 - / Карстови води - Тополовградски масив/ подземно водно
тяло BG3G000000Q012 и подземно водно тяло BG3G0000PgN019 /Порови води в
Палеоген - Неоген - Марица Изток /, като последното е е в лошо химично състояние.
Състоянието на водните ресурси на територията на община Раднево рефлектира
върху проблема за осигуряване на чиста питейна вода за населението в региона.
Пречистване на отпадни води
В Общината единствено в град Раднево има пречиствателна станция за пречистване
на битовите отпадъчни води. ПСОВ е завършена и е в експлоатация от 03.05.2017 г.
Пречистените отпадъчни води от ПСОВ, обслужваща гр. Раднево и кв. „Гипсово”, чрез
заустващ колектор се заустват в р. Сазлийка. Не се очаква изпускане на вредни емисии в
зоната на заустване, пречистените отпадъчни води отговарят на „Наредба №6/09.11.2000г.
за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти“.
5.3. Почви.
На територията на общината няма направено подробно изследване върху
състоянието на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване. Основен
източник на почвено замърсяване е и нерегламентираното изхвърляне на различни
отпадъци – битови, селскостопански, строителни.
Проблем представляват и свлачищните процеси, особено на изток от поречието на
река Сазлийка, които могат да бъдат овладени трайно чрез механично укрепване и
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залесяване на местата, където е възможно – при подходящи почвени условия и наклон на
терена.
5.4. Шум и радиационна обстановка.
5.4.1. Шум.
Основните източници на шум в града са транспортните средства. Интензивният
автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху акустичната среда на града.
Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението,
скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните
артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка,
ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на терена в страни от него.
Основният шумов фон се създава от автомобилите–леки и товарни, и тези на масовия
градски транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на автомобили
предимно “втора употреба” автомобилният парк е основно подменен. Въпреки че
повечето от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е
значително по-ниско от използваните преди това, но същевременно техния брой се
увеличава интензивно. Най-високи нива на шума, макар и импулсни, се предизвикват от
много остарелите автобуси, от товарните камиони и други такива.
5.4.2. Радиационна обстановка.
Радиационната обстановка в регионите се формира от естествения радиационен
фон, от отложените на земната повърхност техногенни радионуклиди, които водят до
повишаване на гама фона и съответно до увеличение на дозата от външното облъчване на
населението. Според препоръките на Международната агенция за атомна енергия
биологичния ефект от равномерното външно облъчване на човешкия организъм с
йонизираща радиация се характеризира в най-пълна степен с величината на годишната
индивидуална (еквивалентна) доза. Радиационния фон в страната се характеризира със
стойностите на мощността на еквивалентната гама доза.
Съгласно Програмата за опазване на околната среда на община Раднево за периода
2021-2028г., резултатите от систематичните изследвания на общината показват наличието
на “динамично равновесие” или нормален за района радиационен гама фон.
6. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за
реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му.
6.1. Структура на общинска администрация Раднево и човешки ресурси.
Общинска администрация – Раднево осигурява изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на
общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му,
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подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от
принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност,
целесъобразност и ефективност.
Община Раднево е юридическо лице на бюджетна издръжка с административен
център град Раднево.
Организацията на дейността на общинска администрация Раднево и
функционалните задължения на отделните административни звена са уредени в
Устройствения правилник на Общинска администрация Раднево.
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Фигура 4. Структура на общинска администрация Раднево.

Председател
Общински
съвет

КМЕТ

Звено по чл.29а
от ЗМСМА

Секретар

Кметски
наместници

Дирекция АПИО

Гл. експерт
ОМП

Фин.
Контрольор
Гл. Вътрешен
одитор

Отдел „ГРАО и адм.
обслужване“

Главен
Архитект

Отдел
„Местни
данъци и
такси“

Отдел
„Счетоводство и
бюджет“

Дирекция „Общ. поръчки
и евроинтеграция“

Отдел
„Евроинтеграция“

Отдел „Правен“
Зам. Кмет „ТСУ, общинска собственост и соц.
Дейности“

Зам. Кмет „Икономика,
евроинтеграция и общ поръчки“

Дирекция ФСДУС

Кметове

Отдел
„Общ.
поръчки“

Дирекция „Общ.
собственост и соц.
дейности“

Отдел „Общ.
собственост“

Отдел
„Социални
дейности“

Дирекция ТСУ

Отдел
„Териториално и
селищно устройство
и строителство“

Ст. спец. „Зав.
регист.
класиф.инф.“
Ст. Спец.
„Обществен ред
и сигурност“

Отдел „Чистота,
екология и
зелена система“

Източник: Община Раднево
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Цялата дейност на общината се ръководи от Кметът на община Раднево.
В състава на община Раднево влизат следните 9 кметства: Сърнево, Знаменосец,
Трояново,
Ковачево,
Полски
Градец,
Любеново,
Трънково,
Коларово,
Боздуганово.Кметски наместници са назначени в селата Даскал Атанасово, Тополяне,
Тихомирово, Свободен, Диня, Маца, Българене, Рисиманово, Бели бряг, Ковач, Землен и
Константиновец.
Общинската администрация е обща и специализирана, обособена в 5 дирекции
Извън нея са отделни направления, които упражняват отделни функции по специални
закони.
Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната
власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на органите на местната власт.
Общата численост на персонала в Общинска администрация се утвърждава от
Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Дейността на Общинската администрация Раднево към 2020г. се осъществява от
38 служители по служебно и 64 на трудово правоотношение. Съотношението на
числения състав на общата и специализираната администрация е 40% към 60%.
Служителите в общинската администрация отговарят на съответните образователни и
квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност. Като цяло може да се каже,
че наличният човешки ресурс количествено отговаря на структурата на общинската
администрация, което създава предпоставка за обезпечаване на всички работни процеси.
Възможните оптимизации на структурата са в посока на привличане на временно наети и
стажанти, от които в последствие да се прави подбор на бъдещи кадри за
администрацията.
Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от
Общинския съвет, който се състои от Председател и 16 члена, представители на
различни политически партии и на различни териториални и социални общности.
Общинския съвет е колективно действащ орган с обща компетентност. Състои от
общински съветници избрани пряко от населението на Община Раднево. Общинския
съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република
България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното
самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз
основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Раднево,
неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Раднево.
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Към Общинския съвет функционират 6 постоянни комисии:







Комисия по бюджет и финанси.
Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване и култура.
Комисия по селско стопанство, води, гори и опазване на околната среда.
Комисия по законност и обществен ред.
Комисия по евроинтеграция и връзки с гражданското общество.
Комисия по териториално-селищно устройство и общинска собственост.

6.2. Общински бюджет.
Общинския бюджет за периода 2016-2019г. е в посока на нарастване.
Таблица 24. Касово изпълнение на бюджета на община Раднево за периода 20172020г.
ПОКАЗАТЕЛ/КАТЕГОРИЯ

2016г.

Общински бюджет - уточнен

2017г.

21 559 978 26 251 297

2018г.

2019г.

27 527 615

27 307 850

Приходи

13 291 439

18 435 701

20 731 771

23 273 861

Разходи

13 291 439

18 435 701

20 731 771

23 273 861

8 671 668

8 055 373

6 738 011

3 765 987

Наличност по бюджетна с/ка

-

Наличност по депозитна
бюджетна с/ка

-

6 037 555

Обща допълваща субсидия§3111

-

6 752 886

-

7 147 343

8 204 809

Източник: Община Раднево
6.3.Административен капацитет за управление на проекти.
За периода 2014-2020г. община Раднево е натрупала значителен опит в
подготовката и управлението на проекти, финансирани по различни проекти и програми
на ЕС.
Таблица 25. Списък проекти, в които община Раднево участва като бенефициент
2015-2020г.
Наименование
проекта

на

„Основен ремонт и
оборудване
на
второ
основно

Финансираща
програма

Период

Стойност на
договора

ПРСР
2014-2020г.

20202023г.

431 920,67
лв.

БФП

100 %

Статус на
Собствено
изпълнение
съфинансиране на договора
за БФП

-

В процес на
изпълнение
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училище
„Св.
Паисий
Хилендарски“, гр.
Раднево“
„Изграждане
на
многофункционал
на
спортна
площадка във II-ро
ОУ „Свети Паисий
Хилендарски“,
град Раднево“
„Реконструкция и
рехабилитация на
водоснабдителна
система
и
съоръжения на село
Сърнево,
община
Раднево
и
реконструкция
и
рехабилитация на
етернитов
водопровод
от
водоем с. Българене
до водоем помпена
станция
с.
Любеново,
захранващ
село
Любеново и село
Трояново в община
Раднево“
„Реконструкция и
рехабилитация на
общински пътища
в община Раднево“
„Реконструкция на
улици
в
град
Раднево, община
Раднево“

ПРСР
2014-2020г.

20192020г.

68 973,74 лв. 100 %

-

Приключен

ПРСР
2014-2020г.

20182021г.

5 583 647,24
лв.

100 %

-

В процес на
изпълнение

ПРСР
2014-2020г.

20182020г.

5 859 199,99
лв.

100 %

-

Приключен

ПРСР
2014-2020г.

20182020г.

1 765 236,28
лв.

100 %

-

Приключен

„Осигуряване
на
топъл
обяд
в
Община
Раднево2016“

ОПХ

20162020г.

81 872,19 лв. 100 %

-

Приключен

„Независим живот
за нуждаещите се в
Община Раднево“

ОПРЧР
2014-2020г.

20162018г.

-

Приключен

499 956,16
лв.

100 %
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„Интегриран воден
проект
за
изграждане
на
ГПСОВ,
гр.
Раднево” - ІІ фаза
„Нови
възможности
за
грижа“
с
бенефициент
Агенция
за
социално
подпомагане,
Община Раднево –
партньор

ОПОС
2014-2020г.

20162017г.

7 411 571,06
лв.

(72%)

(28%)

Приключен

ОПРЧР
2014-2020г.

2015г.

-

-

-

Приключен

2015г.

4 204,32 лв.

100 %

-

Приключен

„Осигуряване
на Оперативна
топъл
обяд
в програма за
Община Раднево“
храни и/или
основно
материално
подпомагане
2014-2020 г.
"Приеми
ме
ОПРЧР
2015"
2014-2020г.
с
бенефициент
Агенция
за
социално
подпомагане,
Община Раднево –
партньор
„Осъществяване на Международен
мерки за енергийна
фонд
ефективност
на „Козлодуй”
сграда на общинска
администрация
град Раднево“
„Изграждане
и
ПРСР
рехабилитация на 2007-2013г.
водоснабдителни
системи
и
съоръжения в селата
Боздуганово,
Коларово
и
Знаменосец,
Община Раднево –
Етап
1
Рахабилитация”

20152021г.

В процес на
изпълнение

20142015г.

605 661,66
лв.

100 %

-

Приключен

20122015г.

4 755 212,00
лв.

100 %

-

Приключен
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„И
аз
имам
семейство“
с
бенефициент
Агенция
за
социално
подпомагане,
Община Раднево –
партньор
„Общинска
администрация
Раднево
–
ефективна
и
компетентна“
„Интегриран воден
проект
за
изграждане
на
ГПСОВ
и
изграждане
и
разширение на В и
К мрежата на гр.
Раднево” - І фаза
„Модерна
и
компетентна
администрация за
реализиране
правото
на
гражданите
на
Община Раднево
за
добро
управление“
„Закупуване
на
технически
средства
и/или
заплащане такса
интернет
за
ЦНСТДБУ
гр.
Раднево“
„Оборудване
и
обзавеждане
на
Център
за
социална
рехабилитация и
интеграция
и
Домашен социален
патронаж
гр.
Раднево“

ОПРЧР
2007-2013г.

20112015г.

-

-

Приключен

ОПАК
2007-2013г.

20142015г.

103 181,11
лв.

100 %

-

Приключен

ОПОС
2007-2013г.

2012 –
2015г.

30 146 244,67
лв.

72%

27%

Приключен

ОПАК
2007-2013г.

2014г.

66 865,90 лв. 100 %

-

Приключен

ФСЗ, МТСП

2020г.

3 394,00 лв.

-

Приключен

ФСЗ, МТСП

2019г.

29 500,00 лв. 26 550
,00 лв.
(90 %)

2 950,00 лв.
(10 %)

Приключен

100 %
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„Почистване
и
ПУДООС,
2019г. 10 000,00 лв. 100 %
озеленяване
на
МОСВ
централна градска
част в Раднево“
„За
децата
с
ПУДООС,
2018г. 9 867,00 лв. 100 %
любов“
МОСВ
„Възстановяване
ПУДООС,
2017г. 9 817,50 лв. 100 %
на
централната
МОСВ
част
в
с.
Любеново“
2017г. 9 540,00 лв. 100 %
„Почистване
и
ПУДООС,
облагородяване на
МОСВ
парк
в
с.
Трънково”
2017г. 9 896,93 лв. 100 %
„Облагородяване и
ПУДООС,
озеленяване
на
МОСВ
стадиона
в
с.
Сърнево“
„Оборудване
и ФСЗ, МТСП
2016г. 16 333,50 лв. 13 790
обзавеждане
на
,58 лв.
Дом за стари хора
(85 %)
и
Домашен
социален
патронаж в град
Раднево“
„Почистване
и
ПУДООС,
2016г. 9 505,49 лв. 100 %
облагородяване на
МОСВ
парк
в
с.
Рисиманово“
„Почистване
и
ПУДООС,
2015г. 7 980,00 лв. 100 %
озеленяване
на
МОСВ
площи за отдих и
реновиране
на
детска площадка в
парка
на
с.
Тополяне“
„Сензорна градина
ПУДООС,
2015г. 9 922,73 лв. 100 %
към Център за
МОСВ
социална
рехабилитация и
интеграция – град
Раднево“
Източник: ИСУН, официални справки от община Раднево

-

Приключен

-

Приключен

-

Приключен

-

Приключен

-

Приключен

2 542,92 лв.
(15 %)

Приключен

-

Приключен

-

Приключен

-

Приключен

6.4. Електронни услуги и административно обслужване на населението.
Административното обслужване в рамките на Община Раднево се осъществява
чрез Център за обслужване на гражданите, находящ се на следния адрес гр. Раднево,
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ул."Митьо Станев" 1, сградата на Общинска администрация – първи етаж и в кметствата
и кметстките наместничества в населените места в общината.
През в периода 2014 – 2020 г. са въведени голям брой електронни
административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на общината, с цел
приближаване на- предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса.
Чрез предприетите мерки се постига оптимизиране на процесите по предоставянето на
комплексни административни услуги и прекратяването на практиката общината да
изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията.
През 2016 година Община Раднево стана първата община, преминала
сертификация от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015. Новият стандарт отменя някои
излишни формални изисквания, дава по-голяма свобода на документирането, по добре се
фокусира върху процесите обхващащи дейността на общината и залага управлението на
риска като ключов елемент за администрацията. Стандарта акцентира върху външните и
вътрешните фактори, които биха могли да повлияят върху постигане целите на
администрацията. Самата система за управление на качеството на община Раднево е
нейно стратегическо решение.
Община Раднево предоставя широк спектър от административни услуги при
използване на административно-информационна система с активирана функция за
контрол на сроковете за изпълнение на услугите свързана с Интегрираната
информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
Общинска администрация Раднево продължава да работи за развиване на
комплексното административно обслужване. От интернет страницата на общината всеки
може да заяви желаната електронна административна услуга, като може да избира от
деветнадесетте внедрени до момента – девет са в ресора на гражданско състояние на
населението, три на местни данъци и такси, три на териториално-селищно устройство,
две на общинската собственост и други две удостоверения относно осигурителния стаж
и доход. Внедрена е системата Акстър Комуникатор, с която се осъществява обмен на
електронни документи между различните администрации.
В края на 2018 година е сключено споразумение с Европейската комисия за
осъществяването на проект WiFi4EU, благодарение на който за удобство на жителите са
изградени и оборудвани 10 точки в града за безжична интернет връзка.
6.5. Неправителствени организации.
На територията на общината извършват дейност следните НПО:
 СНЦ „Диабет - Раднево“ с адрес гр. Раднево, ул. „Димитър Благоев“ №7, ет.3.
Член на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ДИАБЕТ“ .
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През 2020г. на диабетиците в община Раднево са раздадени 68 пакети с хранителни
продукти, които са предоставени от Българска асоциация „Диабет“ по програма за
здравословно хранене в условията на живот с диабет. По програма „Помощи от
медикаменти и помощни средства за подпомагане профилактиката на сезонни вирусни
инфекции“ се осигуряват необходимите витамини на нуждаещите се.
 БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ е сдружение по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност. На общинско равнище,
дейността на БЧК се осъществява и ръководи от Общински съвет. Общинският съвет на
БЧК гр. Раднево се състои от 7 членове. Основните приоритети в работата на Общински
съвет на БЧК- Раднево са:








Социално-помощна дейност – една от приоритетните дейности, която е отговор на
социално икономическите обстоятелства. насочена към най-нуждаещите се лица и
семейства. Направленията на тази дейност са: оказване помощ на най-нуждаещи
се лица; подпомагане на деца в риск; съвместно участие в благотворителни
мероприятия с други организации, имащи отношение към социалната политика в
общината.
Безвъзмездно кръводаряване – мероприятията са свързани с организиране и
пропагандиране - дейност особено необходима в днешно време, с цел създаването
на трайна и позитивна нагласа и традиция за доброволно и безвъзмездно
кръводаряване.
БМЧК - естествен продължител на високо хуманните ценности на БЧК.
Здравно-просветна и водно-спасителна дейност - както сред подрастващите така и
към останалите групи от населението.
Подготовка и помощ при бедствия.

На територията на община Раднево, функционират 16 читалища – юридически
лица с нестопанска цел.
7. Културно – историческо наследство на община Раднево.
7.1. Материално културно наследство
Община Раднево е община с богато културно-историческо наследство.
На територията на енергийния комплекс “Марица - изток” най-ранни следи от
човешка дейност има от епохата на Неолита. Те са съсредоточени главно в селищните
могили, разположени в землищата на селата Боздуганово, Сърнево, Ковачево,
Знаменосец и Полски градец. Единственото засега проучено плоско селище от същата
епоха е край село Сърнево, по настоящем по трасето на автомагистрала “Тракия”.
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От следващата историческа епоха – Халколита проучени културни паметници има
в землищата на с. Знаменосец и гр. Раднево. Халколитни погребения се проучени в
несъществуващите вече села Малка и Голяма детелина.
Интересна научна проблематика е зарегистрирана в проучването на “Ямната
култура” - етап от ранната бронзова епоха. Характерното за нея е, че над специфичния
начин на погребение е натрупвана задължително надгробна могила, като в нейна близост
се извършвани различни поменални практики. Подобни надгробни могили са проучени в
селата: Овчарци, Ковачево и Голяма детелина. Тази практика се запазва и в късната
бронзова епоха, като гробните дарове стават значително повече и по-луксозни. Остава
практиката да се извършват погребения в по-ранни могили или да се натрупват нови.
Ръст бележи материалната култура в развитието на технологията за изработка на
керамика. Започва да навлизат в бита и бронзовите изделия, златото и среброто. Такива
богати погребения са разкрити край с. Овчарци и Трояново. От поселищния живот засега
няма зарегистрирани от тази епоха селищни структури.
Научен интерес представлява проученото селище “Овчарица - 1”, в землището на
с. Търговище, в резултат на което за първи път е зарегистриран континуитет между
къснобронзовата и ранножелязната епоха.
От желязната епоха има зарегистрирани селища, светилища и култови ями,
частично или цялостно проучени в землищата на селата Гледачево, Овчарци, Полски
градец и гр. Раднево. Гробните съоръжения през тази епоха са обикновено надгробни
могили. Такива имаме проучени в селата Овчарци и Староселец. На територията на
общината са зарегистрирани и човешки жертвоприношения - край селата Полски градец
и Гледачево. Масово в бита навлиза използването на железни оръдия на труда.
Следващата изключително застъпена е римската епоха І – V в. сл. Хр. От нея
имаме проучени две селища край с. Овчарци. Следи от селищни структури има проучени
и край с. Полски градец. Характерното за погребалния обред на тази епоха основно е
трупоизгарянето. Засечени са зидани гробове, монтирани в насипите на надгробни
могили. Подобни имаме открити край Гледачево, Ковачево, Бели бряг и Овчарци. В края
на тази епоха широко навлиза Християнството в диоцеза Тракия. Монолитен паметник,
свързан с християнския култ има край с. Полски градец. Базиликата е трикорабна,
едноабсидна с притвор. Тя е съществувала до средата на V в. Нейното разрушение се
свързва с големите хунски нашествия, извършени в края на първата половина на V в.
Масово започват да се строят през VІ в. крепостни съоръжения - както по
долините на реките, така и по доминиращите околни възвишения. Две крепости имаме
край с. Полски градец, една крепост край Раднево и една крепост край с. Знаменосец.
Характерното за тях е, че те били крепости- убежища и не прераснали в градски селища.
Масово споменатите по-горе крепости са напуснати и разрушени в края на VІ в. Тези
разрушения са причинени от нахлуванията на славяни и авари.
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За един период приблизително от два - три века нямаме зарегистрирани културни
паметници. Единствено изключение прави прокопания пограничен ров Еркесия, който
пресича територията на Община Раднево в южната й част.
Сравнително добре е проучена селищната система през средновизантийския
период – Х-ХІІ в. През тази епоха селищата са разположени на първите, рядко на
вторите, незаливни тераси на речните артерии. Разположени са на разстояние от 3 до 6
км едно от друго. Жилищата са скелетно-дървена конструкция, гъсто разположени, без
обособени площадни пространства и дворове, и улична мрежа. В строежа на жилищата,
разположени по склоновете на планините широко се използва и камък. Селските
некрополи са в близост до тях, като в една част от тях има малки, еднокорабни,
едноабсидни църкви. Вероятно те имали двуяки функции - като гробични и селски.
Подобни селища са проучени край село Гледачево – три на брой, край с. Овчарци – две,
край с. Полски градец – един, край селата Гипсово, Знаменосец и гр. Раднево.
Материалната култура е типична за тази епоха. Освен местните традиции се
чувства влиянието на византийските културни центрове – Константинопол, Адрианопол
и Солун. Единственото за сега средновековно селище, което има материали от началото
на ХІІІ в. е в процес на проучване край с. Овчарци. През ХІІІ –ХІV в. в резултат на
честите военни действия между Българската държава и Византийската империя в
равнинните части на Община Раднево няма следи от човешка дейност.
Раднево е място с древна и богата история. Първите селища, възникнали на
територията на общината, датират от преди 4000 години. Доказателство за това са
многобройните археологически находки. Първият етнос населявал района, е тракийското
племе пирогери. По исторически данни, на територията на общината се е намирала и
римската пътна станция Арзус. В средновековието, след образуването на българската
държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия. Според най–
правдоподобното предание за създаването на Раднево, около 1700 година дядо Радни,
заедно с други българи се заселват в този район. Те го намират за най–подходящ заради
плодородните черноземни почви, наличието на големи количества вода и мекия климат.
Постепенно в селището се изгражда метох и матерен манастир. През 1873 год. започва
строежът на църквата “Свети Иван Рилски” със средства от дарения. Седемдесетте
години на 19 век са преломни за развитието на Радне махле и района.
Исторически паметници
Община с дълговечна история и със значимо присъствие в районния
икономически, социален и културен живот на различните етапи на нейното историческо
развитие е съхранила в селищната си структура значими паметници на историческото
наследство.
„Паметникът на Свети Иван Рилски“ посветен на Свети преподобни Иван Рилскибългарски духовник, най-великият български светец и отшелник, небесен покровител на
българския народ и закрилник на миньорите, патрон и основател на най-големия
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ставропигиален манастир в България - Рилския, патронът на българските будители, още
приживе наричан земен ангел и небесен жител, е висок 32 метра и е построен през 2007г.
Проектът е дело на скулптура Минчо Минев.
Паметник на загиналите във Балканската и 1-вата Световна войни. Намира се в
парка на кв. "Гипсово".
Паметник на загиналите през Освободителната и Съюзническата войни 1912 1913 г., Отечествената война 1944 - 1945 г.
Военен паметник на загиналите в Балканската, Първата световна и
Междусъюзническата война от гр. Раднево и населените места: Търговище, Староселец,
Гледачево, Голяма детелина, Малка детелина, Овчарци, Трояново и Бели бряг
официално открит на 18.10.2013г. в град Раднево.
Паметник на загиналите работници и служители при трудови злополуки по
време на строителство и експлоатация на минно-енергийния комлекс „Марица-изток“
Още 20 паметника се намират в селата от общината.
От 2014г. отваря врати и родната къща на поета Гео Милев в гр. Раднево. Ремонт на
сградата е осъществен със собствени средства на Община Раднево.
7.2. Нематериално културно наследство.
Нематериалното културно наследство на общината е представено от местните
традиции и обичаи. Ежегодно се приема Културен календар на община Раднево.
Традиционни културни прояви са: Честване на Трифон Зарезан, Фолклорен фестивал на
инструменталните и танцови групи, Пленер по живопис и скулптура “Светлина, земя,
хора “, Майски дни на културата - Турнир по борба “Крилат Димо“ - ежегодно.
Денят на град Раднево се чества на 7 септември .
8. Селищна мрежа и жилищен сектор на община Раднево.
8.1. Селищна мрежа.
Селищната мрежа на община Раднево обхваща общо 22 населени места, от които
1 град и 21 села. Община Раднево попада в групата на средно урбанизираните общини
(междинни).
Землищата на селата Гледачево и Овчарци попадат изцяло в „Мини Марица Изток” ЕАД.
Административния център на общината е град Раднево. Разстоянията до някои
основни градове в страната са както следва:
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до областния град Стара Загора -32 км.;
до столицата София – 250 км.;
до най-близкия пристанищен град Бургас - 170 км;
до гр. Пловдив, където се намира най-близкото международно летище 124 км.

Всички селища разполагат със сравнително добре изградена инфраструктура по
отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен
достъп.
Таблица 26.Разпределение на урбанизираните територии и отн. дял в общата площ
на общината.
Населено място
ГР.РАДНЕВО
С.БЕЛИ БРЯГ
С.БОЗДУГАНОВО
С.БЪЛГАРЕНЕ
С.ГЛЕДАЧЕВО
С.ДАСКАЛ АТАНАСОВО
С.ДИНЯ
С.ЗЕМЛЕН
С.ЗНАМЕНОСЕЦ
С.КОВАЧ
С.КОВАЧЕВО
С.КОЛАРОВО
С.КОНСТАНТИНОВЕЦ
С.ЛЮБЕНОВО
С.МАЦА
С.ОВЧАРЦИ
С.ПОЛСКИ ГРАДЕЦ
С.РИСИМАНОВО
С.СВОБОДЕН
С.СЪРНЕВО
С.ТИХОМИРОВО
С.ТОПОЛЯНЕ
С.ТРОЯНОВО
С.ТРЪНКОВО
Общо

Площ на землището,
км2
84,509
10,612
22,980
7,819
25,916
19,172
14,478
12,162
21,489
6,828
46,709
24,939
12,274
20,604
10,614
14,343
46,482
6,879
19,079
44,833
12,985
8,196
22,041
29,202
545,15

Относителен дял %
15.50
1.95
4.22
1.43
4.75
3.52
2.66
2.23
3.94
1.25
8.57
4.57
2.25
3.78
1.95
8.53
1.26
3.50
8.22
2.38
1.50
4.04
5.36
2.63
100

Източник: Община Раднево
Съгласно ОУП, община Раднево е възприела „пространствения модел“ за
социално–икономическо и устройственото планиране и развитие на община Раднево и
прилежащите и територии, подчинен на следните изисквания:
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 Синтеза на проблемите и насоките за развитие на община Раднево,
отчитайки анализите за социално-икономическото, демографското,
инфраструктурното и функционално развитие на Общината;
 Предлагания „пространствен модел“ за развитие на община Раднево и
прилежащите и територии подлежи на предварително обществено
обсъждане;
 Стимулаторите за развитие на Общината да включват:
 Външните връзки на община Раднево като общински център с областния
център гр. Стара Загора;
 Социално – икономически и други обслужващи функции;
 Транспортната инфраструктура с национален и регионален характер
 Използваните активно сградни фондове, изградени в землището на община
Раднево, които се нуждаят от съответен устройствен и за строителен
режим.
 Спазване на ограничителите от природен и антропогенен характер при
пространственото определяне на териториите на общината, определени на
базата на нормативни актове.
 Очертаване на хипотезата за развитие на община Раднево в периода след
2025-2027г., т.е., далекоперспективна програма. Възможностите за
устройствено развитие могат да се реализират чрез усвояване на нови
територии в контактните зони и уплътняване на съществуващата
урбанизирана територия;
 Развитие на транспортната инфраструктура от общинско, регионално ниво
и връзките с пътищата от националната система;
 Устройствения характер на центровата система на общината, съобразена с
йерархичното проявление на обслужващите функции.
8.2. Жилищен сектор.
По данни на НСИ, полезната площ на жилищата в община Раднево към
31.12.2018г. е 778 299 кв. м., което представлява 6,16% от общата полезна площ на
жилищата в област Стара Загора.
Жилищата в община Раднево са предимно на частни лица – 95,51%, а делът на
държавните и общински сгради е едва 4,08%. Останалата част са жилища на юридически
лица.
В общината са преобладаващи тухлените сгради.
По показателя Жилища на 1000 души от населението, община Раднево е с
благоприятна стойност – 608,04 жилища на 1000 души, което е малко над средното за
останалите общини в рамките на област Стара Загора.
Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през 2018г. е 4.
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Данните за полезна площ на жилищата в общината за 2019г. са представени в
таблица 27.
Таблица 27. Полезна площ на жилищата в община Раднево към 31.12.2019г.(кв.м.)
ПОЛЕЗНА ПЛОЩ

Полезна
площ на
Община
човек
от
ОБЩО ЖИЛИЩНА СПОМАГАТЕЛНА
населението
Раднево 778772
В града 415720
В селата 363052

656367
349863
306504

122405
65857
56548

44,46
36,82
58,30

Жилищна
площ на
човек от
населението
37,47
30,99
49,22

Средна
Спомагателн
полезна
а площ на
площ на
човек от
едно
населението
жилище
6,99
71,60
5,83
70,89
9,08
72,44

Източник: НСИ
Въведените в експлоатация жилищни сгради през 2020 г. са 5.
Като цяло, жилищния сектор задоволява нуждите на населението.
9. Анализ на връзката на община Раднево със съседните територии извън
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието
на населените места и териториите в рамките на общината.
Географското положение на община Раднево я определя като един от значимите
транспортни възли в Южна България. През територията на общината се пресичат
множество вътрешни и международни автомобилни транспортни връзки.
В близост до територията на общината е А4-автомагистрала “Марица” – пв
“Оризово” (АМ Тракия) – Хасково - Капитан Андреево, която е част от коридора на
основната TEN-T мрежа - „Ориент/Източно-Средиземноморски”.
През територията на общината преминава Първокласен път І-5 Русе-Бяла –
Велико Търново - Стара Загора –Хасково- Кърджали - граница Гърция (Е-85), който е
част от основната TEN-T мрежа на територията на страната, а на юг от Хасково-от
разширената TEN-T мрежа. Пътят провежда транзитните потоци между Р. Румъния и
Р.Турция/Р. Гърция, обслужвайки предимно най-западната територия на Югоизточен
регион за планиране.
Съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен
регион, община Раднево е вкл. в групата на общините в най-благоприятна позиция, които
се обслужват от пътища с международно и национално значение и в Югоизточния район.
През 2017 г. И.П.И си поставя за цел да очертае границите на икономическите
центрове в страната. В резултат на изследването, един от идентифицираните
икономически центрове е Икономически център Раднево. ИЦ „Раднево“ е разположен в
централната част на страната и се състои от две общини– Раднево, която е и негово ядро,
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и Нова Загора. Ежедневната трудова миграция от Нова Загора към Раднево според
последното преброяване е 12% от наетите. Икономическият център е нетипичен с това,
че населението на периферната община е почти два пъти по-голямо от това на ядрото.
В тази връзка, като възможни насоки за коопериране на община Раднево със
съседни общини за изпълнение на съвместни проекти, може да се обособят следните
общи направления:
 Съвместни проекти с други общини в рамките на област Стара Загора;
 Съвместни проекти с други общини в рамките на РБългария.
10. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на община Раднево.
За периода 2021-2027г. не са предвидени за реализация големи инфраструктурни
проекти с регионално и национално значение на територията на община Раднево.
11. SWOT анализ.
SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се
идентифицират силните и слабите страни на община Раднево, оценка на външните
фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и
потенциални заплахи за развитието на общината. При изготвянето на анализа са взети
предвид и резултатите от проведените проучвания сред заинтересованите страни в
контекста на изготвяне на ПИРО на община Раднево.

Силни страни
1. Географското положение на община
Раднево я определя като един от значимите
транспортни възли в Южна България.
2. Подходящ релеф и климат за развитие на
земеделски дейности.
3. Подходящи условия за изграждане на
инсталации
за
производство
на
електроенергия от ВЕИ.
4. Добри традиции и благоприятни условия
за развитие на пчеларството.
5. Полезните изкопаеми са основното
богатство на Община Раднево.
6. Наличие на минерални води.
7. Територията на общината обхваща поголямата част от Източно-маришкия
въглищен басейн и е свързана с един от
стълбовете на националната икономика на

Слаби страни
1. Базата за растениевъдното производство се
ограничава от разширяването на въгледобива.
2. Недостатъчно
развита
туристическа
инфраструктура.
3. Неблагоприятни демографски процеси намаляване на населението, отрицателен
естествен и механичен прираст на населението
и
влошена
възрастова
структура
на
населението.
4. Силна концентрация на населението в
общинския център гр. Раднево и тенденция
към обезлюдяване на малките населени места в
общината.
5. Амортизирана водопроводна мрежа.
6. Липса на канализация в малките населени
места в общината.
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8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

Република
България
енергийния
комплекс „Марица-изток“.
В гр. Раднево е ситуирано най-голямото
въгледобивно предприятие в Република
България – „Мини Марица-изток” ЕАД.
Висок финансов принос на общинската
икономика в общата структура на
икономиката на областта.
Добре
развита
хранително-вкусова
промишленост.
Добре
развито
селско
стопанство,
задоволяващо нуждите на населението.
Потенциал за развитието на различен вид
туризъм – културно-исторически туризъм,
фолклорен
туризъм,
еко-туризъм,
риболовен и екстремен туризъм.
Добре
развита
търговска
мрежа,
задоволяваща нуждите на населението.
Добре развити здравна и социална
инфраструктура.
Община Раднево поддържа мрежа от
училища и детски градини, отговаряща на
потребностите,
за
предоставяне
на
образователна услуга в съответствие с
изискванията на МОН.
Добре развита културна инфраструктура и
културни дейности.
Добре развита спортна инфраструктура и
спортни дейности.
Добре
развит
жилищен
сектор,
задоволяващ нуждите на населението.
Висока транспортна достъпност на
територията на общината.
Добре
развита
транспортна
инфраструктура.
Наличие на ПСОВ.
Добре развита и организирана система за
управление на отпадъците на територията
на общината.
Добре
развити
електроснабдителна,
информационна и телекомуникационна
инфраструктура.
Внедрена система за управление на
качеството в общината и комплексно
административно обслужване.
Община Раднево разполага с достатъчен
административен
капацитет
за
разработване и управление на проекти.
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Възможности
1. Потенциал за привличане на инвестиции в
селското стопанство и рибовъдството.
2. Възможности
за
изграждане
на
специализирани земеделски стопанства за
производство на оризова арпа.
3. Развитие на биологично производство.
4. Развитие
на
културно-исторически
туризъм, фолклорен туризъм, еко-туризъм,
риболовен и екстремен туризъм.
5. Подобряване и развитие на туристическата
инфраструктура.
6. Изграждане
на
инсталации
за
производство на електроенергия от ВЕИ.
7. Повишаване на енергийната ефективност
на общинските и публични сгради и
внедряване на модели за ползване на
алтернативни източници на енергия.
8. Повишаване на икономическия растеж и
подобряване на жизнения стандарт на
населението.
9. Използване възможностите за ПЧП за
реализация на различни по вид проекти на
територията на общината.
10. Реализация на съвместни проекти със
съседни общини в област Стара Загора.
11. Реализация на съвместни проекти с
различни партньори както на национално,
така и на международно ниво.

Заплахи
1. Обезлюдяване на населените места и
задълбочаване
на
неблагоприятните
демографски тенденции.
2. Липса на икономическа активност и интерес.
3. Свиване на пазара на труда и увеличаване на
безработицата.
4. Невъзможност за финансиране на големи
инфраструктурни проекти, необходими за
подобряване качеството на живот в общината.
5. Влошаване качеството на техническата
инфраструктура.
6. Замърсяване на околната среда.
7. Природни
рискове
и
неблагоприятни
климатични промени.

12. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво,
изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД.
Социално-икономическия анализ на районите в Република България представя
резултатите от проведеното изследване в първи и втори етап от работата по Договор №
РД-02-37-76/30.07.2018 г. между Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Националния център за териториално развитие ЕАД.
Териториалният обхват на Анализа обхваща цялата страна и всички административнотериториални и статистически единици. Тематичният обхват на социалноикономическия анализ обхваща основни тематични направления: икономическо
развитие (малки и средни предприятия, чуждестранни преки инвестиции,
научноизследователска и развойна дейност); туризъм (туристически ресурси и
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инфраструктура, специализация); социално развитие (демография, образование,
здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица), пазар на труда; култура и
културно наследство; транспортна (пътен, железопътен, въздушен и воден транспорт) и
инженерно-техническа инфраструктура (енергийни системи и мрежи, водоснабдяване и
канализация, газоснабдяване, телекомуникации, управление на отпадъците); жилищен
сектор (състояние на жилищния фонд, специфики на българския пазар); регионално и
градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие, агломерационни
ареали); околна среда (състояние, НЕМ, изменение на климата, разходи за околна среда);
управление и административен капацитет; ефективност на проектите и усвоените
средства по оперативни програми, съфинансирани от Европейските фондове и от други
финансови инструменти.
Основните изводи от Анализа на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Раднево са в унисон със
следните резултати от проведения хоризонтален социално-икономически анализ на
районите на национално ниво в следните изводи:
 Община Раднево попада в групата на средно урбанизираните общини(междинни);
 гр. Раднево е определен като град от 4-то ниво - малки градове с
микрорегионално значение, градове - центрове, предлагащи работни места и
основни услуги със значение за повече от една община;
 Община Раднево не попада в агломерационни ядра и ареали;
 Община Раднево попада в туристически район Тракия;
 Процес на застаряване на населението, намаляваща раждаемост, висок
отрицателен естествен прираст, постоянна емиграция;
 Намаление на безработицата;
 Отдалечеността на селищата от мястото на предлагане на медицинска помощ
(първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна), изследвана с
изохроните на достъпност в границите на обслужваната територия показва
относително равномерно покритие на страната от мрежата от лечебни заведения;
 Водоснабдителната система е добре развита;
 Всички населени места са електроснабдени;
 В сравнение с водоснабдителната инфраструктура, изградеността на
канализационната мрежа в населените места и на селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ) в страната изостава;
 Основен проблем по отношение на качеството на атмосферния въздух
продължава да е замърсяването с фини прахови частици;
 Според дела на териториите заети от обекти на НЕМ (национална екологична
мрежа) българските общини могат да се разделят на 6 групи – община Раднево
попада в Шеста група - под 10% (64 броя), която вкл. общини от равнините и
нископланински части на страната с висок процент на обработваеми земи;
 Административния капацитет на местните власти е от съществено значение за
растежа на териториалните единици.
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Част II. Цели и приоритети за развитие на община Раднево за
периода 2021-2027г.

1. Използван подход при разработването на стратегическата рамка на ПИРО на
община Раднево.
ПИРО на община Раднево е разработен като част от общата система от
стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките на
националната политика за регионално развитие, като интегрира регионалното и
пространственото развитие. Чрез прилагането на единен поход на планиране на
регионалното и пространствено развитие, взаимната обвързаност и йерархична
съподчиненост на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и
пространственото развитие, чрез използването на механизми за широко партньорство и
координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и
на общи инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и
ефикасност за реализация на целите на местното развитие.
Стратегическата рамка на ПИРО на Община Раднево за периода 2021-2027 г. е
разработена в контекста на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България (2012-2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие
за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), Националната програма за развитие
„България 2030“ и насоките на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие
за периода 2021-2027г.
Целите и приоритетите на ПИРО са съгласувани и предвиждат взаимодействието
с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от
населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура,
туризъм, аграрни дейности и други), залегнали в Общия устройствен план на общината.
ПИРО на община Раднево съдържа визия за развитието на общината,
стратегически цели, както и приоритети, насочени към потенциала за развитие на
територията със съответни мерки към тях.
Визията за развитието дава характеристики на специфичния потенциал на
общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява и пространствените
перспективи на общинската територия на основата на икономическите и социалните
фактори, като отчита възможностите за преодоляване на различията между отделните
населени места в общината.
Целите и приоритетите на ПИРО на община Раднево са определени в
съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и
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пространствено развитие на по-високите нива, като са обвързани с постигането на
конкретни резултати за територията на общината.
Стратегическата част на ПИРО Раднево е фокусирана и конкретна и ясно показва
избраната посока на развитие на общината и съответната сфера или сфери, към които
приоритетно са насочени усилията и основната част от инвестициите
2. Стратегическа рамка на община Раднево за периода 2021-2027г.
Стратегическата рамка на община Раднево вкл. визия за развитието на общината,
стратегически цели, както и приоритети, насочени към потенциала за развитие на
територията със съответни мерки към тях.
Фигура 5. Стратегическа рамка на ПИРО на община Раднево.

Визия:
Община Раднево – привлекателна за живот, екологично чиста община
със съхранено природно и културно наследство, устойчиво
икономическо развитие и интелигентен растеж, трудова и социална
реализация и висок жизнен стандарт
Стратегическа цел 1. Постигане
на балансиран икономически
растеж
чрез
подкрепа
за
развитие на конкурентоспособна
икономика въз основа на
местните
потенциали
и
предимства.

Стратегическа цел 2.
Запазване и развитие на
човешкия капитал и
осигуряване на високо
качество на живот.

Приоритет 3.

Приоритет 1.
Приоритет 2.
Развитие
на
интелигентна
и
динамична
икономика
с
повишена добавена
стойност, устойчив
туризъм и селско
стопанство.

Стратегическа цел 3.
Интегрирано и
балансирано развитие на
територията и опазване
на околната среда.

Инвестиции в човешки
капитал и подобряване
на
образователната,
здравната, социалната,
културната и спортна
инфраструктура.

Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност,
доизграждане
и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури,
подобряване облика на
населените
места
и
опазване на околната среда.

Приоритет 4.
Добро
управление.

Приоритетни зони за въздействие
Мерки/Дейности/Проекти
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2.1. Визия.
Визията за развитието на община Раднево дава характеристики на специфичния
потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Визията на община Раднево
е:
Визия:
Община Раднево – привлекателна за живот, екологично чиста община
със съхранено природно и културно наследство, устойчиво
икономическо развитие и интелигентен растеж, трудова и социална
реализация и висок жизнен стандарт

2.2. Стратегически цели.
Формулираните стратегически цели са определени в съответствие с целите и
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на
по-високите нива, като са обвързани с постигането на конкретни целеви резултати за
територията на община Раднево.
Стратегическа цел 1. Постигане на балансиран икономически растеж чрез
подкрепа за развитие на конкурентоспособна икономика въз основа на местните
потенциали и предимства.
Постигането на балансиран икономически растеж чрез подкрепа за развитие на
конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за
подобряване качеството и стандарта на живот на населението в общината. Предвидени са
инвестиции в нови технологии и иновации в производството, подкрепа за
съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата активност и
стимулиране на инвестициите. Основен акцент е поставен върху стимулиране развитието
на устойчив туризъм в общината и модерно селско стопанство. Съществен акцент е
поставен и върху участието на общината в предвидените интервенции на национално,
регионално и областно ниво за осигуряване на справедлив преход при реализацията на
Зелената сделка – прехода към нисковъглеродна икономика.
Стратегическа цел 2. Запазване и развитие на човешкия капитал и
осигуряване на високо качество на живот.
Основните предвидени дейности по стратегическата цел са: инвестиции в
образованието и образователна инфраструктура, подобряване и развитие на здравната и
социална инфраструктура, насърчаване на спорта и спортните дейности, както и
инвестиции в подобряване и развитие на обектите на културната инфраструктура в
общината. Съществен акцент е поставен върху дейностите по социално-икономическа
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интеграция на групите в неравностойно положение и подобряване на пазара на труда и
осигуряване на заетост за населението. Доброто управление и управлението в
партньорство и прозрачност също са гаранция за осигуряване на високо качество на
живот за жителите на община Раднево.
Стратегическа цел 3. Интегрирано и балансирано развитие на територията
и опазване на околната среда.
Стратегическата цел предвижда постигане на балансирано и интегрирано
развитие на общинската територия чрез подобряване на цифровата свързаност и
достъпност на общината, доизграждане и модернизация на техническите
инфраструктури, подобряване облика на населените места, развитие на зелената система
в общината, адаптация към климатичните промени и опазване на околната среда.
2.3. Приоритети.
Приоритет 1. Развитие на интелигентна и динамична икономика с повишена
добавена стойност, устойчив туризъм и селско стопанство.
Мярка 1. Справедлив преход при реализацията на Зелената сделка.
-

Активно участие и съдействие от община Раднево и работа в партньорство с
Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския
университет - Стара Загора при реализацията на дейностите по осигуряване на
справедлив преход при реализацията на Зелената сделка – прехода към
нисковъглеродна икономика.
- Други дейности в подкрепа на справедливия преход при реализацията на Зелената
сделка.
Мярка 2. Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна
инфраструктура.
Инвестиции в развитието и модернизацията на Индустриалната зона на община
Раднево.
-

Разработване на Генерален план за организация на движението в град Раднево.

Мярка 3. Стимулиране предприемаческата активност на територията на общината,
инвестициите и развитие на ПЧП.
-

-

Изготвяне на Инвестиционен профил на община Раднево за представяне
възможностите за реализация на различни инвестиционни проекти, вкл. и на база
ПЧП;
Пълно съдействие и подкрепа от община Раднево при наличие на инвестиционен
интерес за реализация на различни проекти - намаляване на административните
процедури, посредничество и улесняване предоставянето на разрешителни и
други;
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Мярка 4. Иновации, технологично обновление и модернизация на МСП.
-

Иновации, технологично обновление и модернизация на МСП.

Мярка 5. Инвестиции в зелена енергия.
-

Изграждане на инсталации за производство на електроенергия от ВЕИ.

Мярка 6. Подкрепа за утвърдените предприятия в общината.
-

Промотиране и реклама на утвърдените предприятия в общината.

Мярка 7. Развитие на устойчив туризъм
Дейност: Инвестиции за оползотворяване на наличните туристически ресурси за
развитието на културно-исторически туризъм, фолклорен туризъм, еко-туризъм,
риболовен и екстремен туризъм чрез изграждане на специализирана туристическа
инфраструктура;
-

Изготвяне на туристически портал и база данни за наличните туристически
обекти в общината;
Разработване на Стратегия за развитието на туризма в общината;
Изграждане на еко пътеки и туристически маршрути;

Дейност: Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство на общината
-

-

Опазване, цифровизация, социализация, експониране и популяризиране на
недвижими, движими и нематериални културни ценности на територията на
общината;
Реставрация и консервация на обектите на културното наследство в общината.

Мярка 8. Стимулиране развитието на многофункционално селско стопанство.
-

Стимулиране развитието на биоземеделието в общината;
Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на
подходяща инфраструктура;
Подкрепа за инвестиции в производството на плодове, зеленчуци, както и в
животновъдството и биологичното производството;
Подкрепа за съществуващите стопанства в общината;
Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор,
включително насърчаване на научноизследователската дейност, иновациите и
енергоефективните решения - модернизиране на стопанствата; подобряване на
инфраструктурата, свързана със селското стопанство; професионално обучение и
информационни дейности за заетите в селското стопанство.
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Приоритет 2. Инвестиции в човешки капитал и подобряване на образователната,
здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура
Мярка 1. Инвестиции в образование и образователна инфраструктура
-

Дейности/проекти за подобряване, развитие и оборудване на училищата в
общината;
Дейности/проекти за подобряване, развитие и оборудване на детските заведения в
общината;
Подкрепа и разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение
и подкрепа за дейности, улесняващи прехода от образование към заетост;
Дейности/проекти за образователна интеграция на децата от уязвимите групи.

Мярка 2. Инвестиции в здравна инфраструктура
-

Реконструкция, обновяване и поддръжка на обектите на здравната
инфраструктура в общината;
Организиране на кампании за повишаване на здравната култура на населението.

Мярка 3. Инвестиции в социална инфраструктура и социални дейности
-

Реконструкция, обновяване и поддръжка на обектите на социалната
инфраструктура в общината;
Продължаване дейностите по подобряване качеството на предоставяните
социални услуги за населението.
Дейности за социално-икономическа интеграция на различните групи в
неравностойно положение.

Мярка 4. Инвестиции в обектите на културната инфраструктура и културни дейности.
-

Реконструкция и обновяване на читалищата в общината;
Подкрепа за утвърдените културни дейности и прояви в общината.

Мярка 5. Инвестиции в спортна инфраструктура и насърчаване на спортните дейности
сред младежите.
-

Реконструкция, обновяване и поддръжка на обектите на спортната
инфраструктура в общината;
Изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура в общината;
Насърчаване спортните дейности сред младежите и масовите спортни прояви чрез
организиране на различни събития/състезания.

Мярка 6. Повишаване на заетостта и достъпа до пазара на труда.
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-

Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и
заетост;
Подобряване квалификацията на безработните лица и подкрепа за развитие на
умения;
Осигуряване на заетост за лицата от уязвимите групи.

Приоритет 3. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност, доизграждане
и рехабилитация на техническите инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната среда.
Мярка 1. Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа.
-

Реконструкция и поддръжка на общинската пътна мрежа;

Мярка 2. Подобряване на ВиК инфраструктурата.
-

Подобряване и развитие на водоснабдителните мрежи и съоръжения в община
Раднево;
Доизграждане на канализационната мрежа на община Раднево.

Мярка 3. Развитие на енергийната инфраструктура, енергийна ефективност и ВЕИ.
-

Дейности за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради;
Внедряване на енергоспестяващо улично осветление във всички населени места в
общината;
Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в
общинските сгради-училища, детски заведения, сгради на общината.

Мярка 4. Подобряване облика на населените места и поддържане и развитие на зелената
система в общината.
-

-

Изграждане, възстановяване и поддържане на зони за обществен отдих в
населените места в общината и поддържане и развитие на зелената система в
общината;
Изграждане и поддържане на детски площадки в населените места в общината;
Изграждане, възстановяване и поддържане на уличната мрежа в общината;
Създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Мярка 5. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност на общината.
-

Осигуряване на широколентов интернет във всички части на общината;
Разработване на ГИС – географска информационна система на община Раднево.
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Мярка 6. Опазване на околната среда, приспособяване към изменението на климата и
превенция и управление на риска от природни бедствия.
-

Дейности/проекти за подобряване дейностите управлението на отпадъците на
територията на общината;
Дейности/проекти за опазване компонентите на околната среда;
Устойчиво управление на горските ресурси;
Опазване на биоразнообразието и защитените територии на територията на
общината;
Дейности/проекти за приспособяване към изменението на климата и превенция и
управление на риска от природни бедствия;
Провеждане на информационни кампании за състоянието на компонентите на
околната среда в общината.

Приоритет 4. Добро управление.
Мярка 1. Повишаване на административния капацитет за разработване и управление на
проекти и програми и участие на общината в съвместни интегрирани проекти с други
общини.
-

Квалификация/преквалификация на служителите на ОА-Раднево;
Участие на общината в съвместни интегрирани проекти с други общини.

Мярка 2. Въвеждане на Е-управление в община Раднево и подобряване на
административното обслужване;
Мярка 3. Управление в партньорство с всички заинтересовани страни.
-

Стимулиране участието на гражданите, НПО и бизнеса при формирането и
прилагането на местните политики за развитие чрез организиране на съвместни
събития/форуми/обсъждания.
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Част ІII. Описание на комуникационната стратегия, на
партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в
подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на
принципите за партньорство и осигуряване на информация и
публичност.

1. Същност на Комуникационната стратегия.
Планът за интегрирано развитие на Община Раднево е разработен при спазването
на принципите за партньорство и сътрудничество. Основен инструмент за прилагане на
принципа на партньорство и осигуряване прозрачност на процеса по изготвяне и
последваща реализация на ПИРО е разработената Комуникационна стратегия.
Комуникационната стратегия е инструмент, който регламентира принципи,
правила и процедури за поддържане на постоянно и ефективно взаимодействие със
заинтересованите органи, организациите, икономическите и социалните партньори,
както и с физически и юридически лица, които проявяват отношение към развитието на
общината. Основна цел на Комуникационната стратегия е предоставената информация
относно разработването и изпълнението на плана да достигне максимален брой
представители на заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие в цялостния
процес по подготовка и реализация на ПИРО.
Специфичните цели на Комуникационната стратегия са:
 Осигуряване на широка информираност и обществена подкрепа при
разработването и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината;
 Създаване на информационна база от планираните дейности чрез предварително
структуриране и систематизиране на вижданията на всички заинтересовани
страни за постигане целите на Плана за интегрирано развитие на общината;
 Прилагане на принципна на партньорство със всички заинтересовани страни.
Основните принципи на Комуникационната стратегия са:
 Практическа насоченост на съдържанието;
 Защита на обществения интерес;
 Единство и координация;
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 Навременност;
 Партньорство;
 Прозрачност.
Комуникационната стратегия съдържа разработен механизъм за осигуряване на
информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните
финансови ресурси по програмата за реализация на ПИРО. Принципът на партньорство и
сътрудничество с представителите на различните заинтересовани страни ще се прилага в
рамките на целия процес на изпълнението на Плана. Обществеността ще бъде
информирана за начина на изпълнение на мерките от програмата за реализация, за
резултатите от тях и за начина, по който са изразходвани финансовите ресурси.
2. Целеви групи.
Основен етап от Комуникационната стратегия е идентифицирането на
заинтересованите страни. Заинтересована страна е отделно лице или обществена целева
група в общината, която има потребност (полза) от Плана или в някаква степен ще бъде
засегната от изпълнението и постигнатите резултати. Представителите на
заинтересованите страни в ПИРО до голяма степен се препокриват с т.н. целеви групи.
Това са групите от хора, които са обект на въздействие от Плана за интегрирано развитие
на общината и по-конкретно от предвидените мерки и дейности в Програмата за
реализация на Плана.
2.1. Вътрешни целеви групи.
 Общинска администрация – Раднево;
 Представители на Общински съвет- Раднево.
2.2. Външни целеви групи.
 Граждани;
 НПО;
 Представители на бизнеса в общината.
3. Мерки/дейности за осигуряване включването на максимален брой участници от
всички възможни групи заинтересовани страни.
 Официално съобщение на интернет страницата на община Раднево за стартиране
на процеса по разработване на ПИРО;
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 Използване на вътрешни комуникационни канали за осъществяване на пряк
контакт с представители на целевите групи за стимулиране участието им в
процеса по разработване на ПИРО и генериране на проектни идеи;
 Покана от община Раднево за изпращане на мнения, коментари и препоръки до
всички заинтересовани лица от процеса по разработване на ПИРО, публикувана
на интернет страницата на общината;
 Тематични работни групи на следните теми: „Туризъм“, „Икономика - селско
стопанство, търговия и услуги“, „Околна среда и екология“, „Инфраструктура и
комуникации“, „Здравеопазване и социални дейности“, „Образование и култура“,
„ Младежки дейности и спорт“;
 Анкетно проучване.
Всички мнения и предложения от страна на заинтересованите страни са взети под
внимание при разработване на ПИРО на община Раднево за периода 2021-2027г. и поконкретно при формулирането на целите и приоритетите на Плана, както и заложените
проектни идеи.
4. Комуникационен механизъм.
Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните
групи заинтересовани страни ще се прилага в рамките на целия процес по изпълнение на
ПИРО. Обществеността ще бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от
програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били
изразходвани финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на
програмата за реализация. Предвидените дейности включват:
 Публикуване на Годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО на
интернет страницата на общината;
 Публикуване на Междинна оценка на ПИРО на интернет страницата на общината;
 Публикуване на Последваща оценка на ПИРО на интернет страницата на
общината;
 Регулярни съобщения за стартиране/приключване реализацията на конкретни
проекти, заложени в Програмата за реализация на ПИРО.
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5. Мерки за комуникация, информация и включване на заинтересованите страни и
партньорите в процеса по бъдеща актуализация на Програмата за реализация и
идентифициране на нови проектни идеи в плана.
В случай, че възникне необходимост от актуализация на Програмата за
реализация и идентифициране на нови проектни идеи в ПИРО, ще се следват отново
всички стъпки от Комуникационната стратегия на етап разработване на ПИРО,
осигуряващи прилагането на принципа на партньорство и сътрудничество с
представителите на различните групи заинтересовани страни.
За осигуряване на одитна следа от изпълнението на Комуникационната стратегия,
община Раднево ще съхранява цялата информация от проведените медийни прояви и
публични мероприятия, включително публикации, записи от интервюта и съобщения в
медиите, покани, списъци с участниците и снимки от всяко събитие.
Планът за интегрирано развитие на община Раднево се приема от Общински съвет
по предложение на Кмета на община Раднево и съгласно чл.13 ал.5 от ЗРР се представя
от Кмета на общината пред Областен съвет за развитие – Стара Загора в срок до три
месеца от неговото приемане от Общински съвет - Раднево.

Част IV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на
потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с
други общини.

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., на база на анализа на
силните и слабите страни на общинската територия, както и на потенциалите за развитие
следва да бъдат определени приоритетни зони за въздействие, в които основно ще бъде
съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на
плана.
1. Същност на Зоните за въздействие.
Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е пространствено
обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда,
социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните
фондове. Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) се
определят на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или
общи проблеми или потенциали за развитие.
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Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) могат да бъдат
както части от територията на общината с конкретно функционално предназначение
(например зони с преобладаващи административни/публични функции, индустриални
или бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни
функции, зони за транспортна дейност и т.н.), така и други специфични обособени
територии с идентични характеристики или собствен потенциал за развитие (например
зони с потенциал за коопериране със съседни общини).
Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя в
границите на структурно обособена част от територията на общината, като конкретният
й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви,
технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за
реализация на идентифицираните за съответната зона интервенции.
Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие), независимо от
функционалното предназначение на тяхната територия, могат да бъдат два вида:
 Градски зони за въздействие;
 Други зони за въздействие със специфични характеристики.
2. Концепция за пространствено развитие на община Раднево.
Концепцията за пространствено развитие на община Раднево е заложена в Общия
Устройствен план на общината.
Прилагайки дефинираните в Националната концепция за пространствено развитие
структури и специфични характеристики, община Раднево може да бъде описана като
периферна, средно-урбанизирана и средно развита и равнинно - хълмиста територия.
Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 20132025г. й нейната Актуализация, гр. Раднево е определен като град от 4-то ниво - малки
градове с микрорегионално значение, градове - центрове, предлагащи работни места и
основни услуги със значение за повече от една община.
Като главна ос за развитието на общинската територия може да бъде определено
направлението на АМ „Тракия“: София – Пловдив – Стара Загора – Сливен – Бургас,
Републикански път II-55: Нова Загора – ТЕЦ 2 – Свиленград и участъка Стара Загора Раднево-Новоселец.
Развитието на населените места е функционално-йерархично и е оценено въз
основа на четири групи показатели – демографско и икономическо развитие, социална и
туристическа инфраструктура. Анализът на пространствената структура на общината
показва липса на концентрация на изявените селски селищни структури около
административния център на общината – гр. Раднево. По-голямата част от селата са
постоянно население над 150 жители.
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Наличният интерес на инвеститорите (частни инвестиции) към територията на
община Раднево е оценен косвено с помощта на данните за изготвени кадастрални карти
по искане на инвеститори. В гр. Раднево са съсредоточени 100% от заявените
инвестиционни намерения от частни инвеститори.
Доколкото частните инвестиции в имоти в селата са свързани и с възможности за
развитие на селски туризъм, жилищно застрояване с функция „втори дом“,
регистрираният интерес е отчетен при изготвянето на предложенията за устройство на
територията.
Отчитайки географското разположение спрямо общинския център, броя на
жителите на селата, осигуреността им с обществени и обслужващи функции и други
фактори, като естествен вторичен център за развитие на общината може да бъде
определен „Мини Марица-изток“.
3. Приоритетни зони за въздействие в ПИРО на община Раднево.
3.1. Зона „Общински център с естествен вторичен център „Мини Марица-изток“.
Двата центъра: гр. Раднево и „Мини Марица-изток“ трябва да осигуряват
възможности и подкрепа и за развитието на останалите села, които гравитират към тях.
Следва да се отбележи, че „Мини Марица-изток“ са икономически център и не
извършват административни услуги, с изключение на тези които са изнесени от
общината. Поради това всички останали населени места гравитират около
административния център – гр. Раднево.
3.2. Други зони за въздействие със специфични характеристики.
 Зона с потенциал за развитие на производството, промишлеността и
селскостопанската продукция с основен акцент върху локализирането на бизнес
обекти около главните комуникационни артерии;
Тази зона обединява разширението на съществуващите производства и развитието
на нови бизнеси главно със съпътстващи функции – услуги и дейности, свързани с
електропроизводството от въглища. Разположена в централната и южна част на
общината, зоната се развива в посока изток.
 Зона с потенциал за развитие на селскостопанска и горска продукция и
пешеходен, рекреационен и познавателен туризъм.
Приоритет за тази зона е изграждането на туристически маршрути, условия за
хоби туризъм и обвързването им с културните ценности на територията на общината.
Тази зона се развива към гр. Стара Загора, включително изграждането на туристически
маршрути, и обвързването им с културните ценности, хоби, спорт и други.
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Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на
интегрирания подход за развитие.
Програмата за реализация на ПИРО има оперативен характер и конкретизира
начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за
постигане целите на развитието на община Раднево.
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и
приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и
външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на Плана,
като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и
техническа помощ за изпълнение на Плана.
Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по
съответните цели и приоритети на Плана. В тях са включени дейности, обединени по
териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и
предвиден синергичен ефект.
В програмата за реализация е определен пакетът от мерки и проектни идеи за
реализация на целите и приоритетите за развитие на община Раднево през периода 20212027 г., съответните финансови ресурси, административните структури за управление,
наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на
програмата, а оттук – и на ПИРО.
Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО е разработена
на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран подход на
развитие на общинската територия е идентифицирана най-подходящата комбинация от
ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да бъдат използвани
целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет.
Планът за интегрирано развитие на Община Раднево е разработен и се предвижда
да бъде прилаган като част от общата система от стратегически документи, установена
със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално
развитие. Чрез прилагането на единен поход на планиране и реализиране, взаимна
обвързаност и йерархична съподчиненост на системата от документи за стратегическо
планиране на регионалното и пространственото развитие, чрез използването на
механизми за широко партньорство и координация между органите и институциите,
бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово
подпомагане, се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на
местното развитие.
Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от
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условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
Програмата за реализация на ПИРО на община Раднево е представена в
Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Раднево за периода 20212027г.
Неизменна част от Програмата за реализация на ПИРО е и Индикативен списък на
важни за общината проекти, които ще се разработват и изпълняват в рамките на
програмата - Приложение №1А.
Индикативната финансова таблица - Приложение № 2 представлява обща оценка
на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата
рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори
в местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление,
подпомагани от общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за
реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи.
В този смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план
пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи
разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг
вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията
на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с
приоритетите и целите на ПИРО.
Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси,
включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в
зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите,
промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране
на предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата
на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.
Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична
актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на
финансиране.
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Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки
за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на
риска от бедствия.

Със значително влияние върху подходите в регионалното и пространственото
планиране са и климатичните фактори - глобалното затопляне, природните бедствия,
рисковите територии и зони. Тези промени, заемащи важно място във всички европейски
документи, са дали отражение и върху разработваните концепции и стратегии за
пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и
природните ресурси. Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и
пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването
на екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от
природни бедствия, класифицирани в Стратегията за редукция на риска на Обединените
нации, като хидроложки, метеорологични, геофизични и биологични природни явления
и бедствия.
В тази част от ПИРО е описана връзката между идентифицираните рискове и
проблеми, формулираните цели и приоритети в стратегическата част на документа и
идентифицираните в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на
климата и за адаптация към вече настъпилите промени.
Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и
европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на
климата и адаптация към климатичните промени, които са интегрирани в процеса на
планиране на регионалното и пространствено развитие, като са съобразени с
характерните особености и проблеми на общината. Основната цел е да се определи
доколко и по какъв начин процесите на регионалното и пространствено развитие влияят
върху състоянието на околната среда и качеството на живот в определена територия,
какви са основните проблеми и възможните мерки за тяхното решаване, какви дейности
и съответно ресурси ще бъдат необходими за това през съответния период на планиране.
Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., при разработването на
ПИРО на община Раднево за периода 2021-2027г. е взета под внимание Националната
стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Рамковият
документ цели да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за
адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до
2030г., да дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от
климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните,
социалните и икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен
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интензитет въздействия от изменението на климата. В Плана за действие са предложени
конкретни дейности по сектори, като е включена информация за техния приоритет,
показатели за изпълнение, отговорни институции, партньори и т.н., които са взети
предвид при разработването на ПИРО.
Изготвянето на ПИРО на община Раднево е съобразено и с програмите от мерки в
Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021г.) , с
програмите от мерки в Плана за управление на риска от наводнения на
Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021г. и е осигурена
съгласуваност с всички други приложими планове и програми в областта на опазването
на околната среда или адаптацията към изменението на климата.
Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и
приоритети и намира конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация.
В нея са формулирани мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване
на риска от природни бедствия, като е отчетена спецификата на територията на община
Раднево.
Таблица 28. ПИРО на община Раднево в контекста на Националната стратегия за
адаптация към изменението на климата и План за действие.
Сектор

Цели

Мерки в ПИРО, които допринасят за
постигане на целите
Приоритет 1. Развитие на интелигентна и
на динамична икономика с повишена добавена
стойност, устойчив туризъм и селско
на стопанство.

Селско стопанство

1. Устойчиво управление
Адаптиране
производителността;
Адаптиране
животновъдството;
- Адаптиране на управлението на
природните ресурси.
2. Насърчаване на капацитета за
адаптация и осведомеността.
3. Насърчаване на научните
изследвания и иновациите.
4. Укрепване на политиките и
правната рамка.

Мярка 8. Стимулиране развитието
многофункционално селско стопанство.

на

Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната
среда.
Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.

Биологично
разнообразие
екосистеми

и

1. Подобряване на управлението
на екосистемите.
2. Подобряване на управлението
на знанията и комуникацията.

Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
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Енергетика

Гори

Човешко здраве

Туризъм

3. Създаване на пространство за
биологичното разнообразие и
екосистемите.
4. Увеличаване на устойчивостта
чрез намаляване на различни
видове натиск.
5. Устойчиво използване на
регулиращите
и
културни
екосистемни услуги.
1.
Изграждане
на
институционален
капацитет,
познания и използване на данни.
2. Интегриране на изменението
на климата в политиките,
плановете
и
финансовите
механизми на енергийния сектор.
3. Внедряване на устойчивостта
към климата в проектирането и
строителството.
4. Укрепване устойчивостта на
енергийните доставки
разнообразяване на доставките,
финансово подпомагане
на
газификацията
на
домакинствата.

населените места и опазване на околната
среда.

1. Подобряване на базата от
знания
и
повишаване
на
осведомеността.
2. Подобряване и защита на
горските ресурси.
3. Подобряване на потенциала за
устойчиво
използване
на
горските ресурси.

Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната
среда.

Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.

Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната
среда.
Мярка 3. Развитие на енергийната
инфраструктура, енергийна ефективност и
ВЕИ.
Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.

Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.
1. Подобряване на управлението Приоритет 3. Подобряване на цифровата
за адаптация.
свързаност и достъпност, доизграждане и
2. Изграждане на база от знания рехабилитация
на
техническите
и осведоменост.
инфраструктури, подобряване облика на
3. Адаптиране на външната среда населените места и опазване на околната
с цел
среда.
намаляване на въздействието на
изменението
Мярка 6. Опазване на околната среда,
на климата върху здравето.
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.
1. Включване на адаптацията към Приоритет 1. Развитие на интелигентна и
изменението
динамична икономика с повишена добавена
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на климата в разработването на стойност, устойчив туризъм и селско
политиките и правната рамка.
стопанство.
2.
Подобряване
на
осведомеността и базата от Мярка 7. Развитие на устойчив туризъм
знания
за
адаптация
към
изменението на климата.
3. Изграждане на капацитет за
адаптация.
4. Разработване на конкретни
действия за адаптация на туризма
и управлението.
Транспорт

1.
Изграждане
на
институционален капацитет и
база от знания.
2. Включване на съображенията
за адаптация към изменението на
климата в ключовите процеси на
планиране и вземане на решения.

Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната
среда.
Мярка 1. Реконструкция и изграждане на
общинската пътна мрежа.

Градска среда

Води

1. Укрепване на политиките и на
правната рамка за включване на
АИК.
2. Изграждане на капацитет за
адаптация.
3. Разработване на финансови и
социални
политики
и
на
политики за управление на риска.
4. Подобряване на управлението
на знанията,
научните
изследвания,
образованието и
комуникацията
между
заинтересованите
страни.
1. Подобряване на управлението
за адаптация.
2. Укрепване на базата от знания
и осведомеността.
3. Подобряване на управлението
за адаптация на
водната инфраструктура.

Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.
Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната
среда.
Мярка 4. Подобряване облика на населените
места и поддържане и развитие на зелената
система в общината.
Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.
Приоритет 3. Подобряване на цифровата
свързаност и достъпност, доизграждане и
рехабилитация
на
техническите
инфраструктури, подобряване облика на
населените места и опазване на околната
среда.
Мярка
2.
Подобряване
инфраструктурата.

на

ВиК
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Мярка 6. Опазване на околната среда,
приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска
от природни бедствия.

Част VІІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и
оценка на ПИРО.

1. Система за наблюдение и оценка на ПИРО.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването
на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано
устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на
планираните дейности и проекти.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и
Програмата за неговата реализация.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите
на ПИРО на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и
проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата
на докладване и осигуряване на информация и публичност.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват Кметът на общината, Кметовете на кметства и кметските
наместници, Общинската администрация, Общинският съвет, социалните и
икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на
гражданското общество в общината.
При актуализацията на ПИРО следва да се анализира и оцени динамичното
въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка
и система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
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2. Наблюдение и оценка на ПИРО.
Основните дейности по наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО са
регламентирани в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му и са
както следва:
 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО, които се внасят по
предложение на Кмета на общината;
 Междинна оценка в средата на периода на действие на ПИРО. Предвижда се
междинната оценка на ПИРО на община Раднево да бъде направена през 2024г. и
трябва да вкл. следните компоненти - оценка на първоначалните резултати от
изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за
изпълнението на съответния документ.
 Последваща оценка на въздействието – извършва се не по-късно от една година
след изтичането на периода на ПИРО, която трябва да вкл. оценка на степента на
постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и
препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
3. Система от индикатори.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО е основен
инструмент за проследяване на степента на изпълнение на плана.
Системата отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за
развитие на общината за периода на действие на ПИРО.
В съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на
Плановете за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.,
индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПИРО биват:
 Индикатори за продукт - отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението
на определените приоритети за развитие на община Раднево. Те са количествено
измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за
конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко
въздействие в съответната област.
 Индикатори за резултат - отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за устойчиво интегрирано местно развитие на община Раднево за
периода 2021-2027г.
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 Индикатори, позволяващи оценка на приносът на интервенциите в приоритетните
зони за въздействие - съвпадат с индикаторите за продукт, т.к. предвидените
интервенции в избраните приоритетни зони за въздействие ще окажат пряк
положителен ефект върху развитието на цялата общинска територия.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на община Раднево са
представени в Матрица на Индикаторите - Приложение № 3.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват Общинският съвет, Кметът на общината, Кметовете на кметства и
Кметските наместници, Общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината.
4. Изменение и актуализация на ПИРО.
Изменение и актуализация на ПИРО се допуска при условията, посочени в
ППЗРР, в т.ч.:
 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на плана.
Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде
извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за
наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и
постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на
програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови
мерки, дейности, проекти или източници на финансиране.
Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за
изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за
реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се
извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките
от Комуникационната стратегия към ПИРО. Актуализацията на програмата за
реализация се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
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Приложение № 1. Програма за реализация на ПИРО на община Раднево за периода 2021-2027 г. : описание на
предвидените мерки и дейности. (в хил. лв.)
Административна
структура (звено
Кратко
Индикативен
Източник на
Срок за
в общината),
Дейност/проектна идея*
описание
бюджет
финансиране
изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката
Приоритет 1.Развитие на интелигентна и динамична икономика с повишена добавена стойност, устойчив туризъм и селско стопанство.
Мярка 1. Справедлив преход при реализацията на Зелената сделка.
Активно участие и съдействие от
Зона „Общински
2021-2027г.
ОА-Раднево
община Раднево и работа в
център
с
партньорство с
Институт за
естествен
устойчив преход и развитие в
вторичен център
структурата
на
Тракийския
„Мини Марицауниверситет - Стара Загора при
изток“ и Зона с
реализацията на дейностите по
потенциал
за
осигуряване на справедлив преход
развитие
на
при реализацията на Зелената
производството,
сделка
–
прехода
към
промишлеността
нисковъглеродна икономика.
и
селскостопанската
продукция
с
основен
акцент
върху
локализирането
на бизнес обекти
около
главните
Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**
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комуникационни
артерии;
Други дейности в подкрепа на
Зона „Общински
2021-2027г.
справедливия
преход
при
център
с
реализацията на Зелената сделка.
естествен
вторичен център
„Мини Марицаизток“ и Зона с
потенциал
за
развитие
на
производството,
промишлеността
и
селскостопанската
продукция
с
основен
акцент
върху
локализирането
на бизнес обекти
около
главните
комуникационни
артерии;
Мярка 2. Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна инфраструктура.
Инвестиции
в
развитието
и
Общински бюджет, 2021-2027г.
модернизацията на Индустриалната
Други източници
зона на община Раднево.
Разработване на Генерален план за
Общински бюджет, 2021-2027г.
организация на движението в град
Други източници
Раднево.

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево
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Мярка 3. Стимулиране предприемаческата активност на територията на общината, инвестициите и развитие на ПЧП.
Изготвяне
на
Инвестиционен
50
Общински бюджет, 2021-2027г.
профил на община Раднево за
Други източници
представяне
възможностите
за
реализация
на
различни
инвестиционни проекти, вкл. и на
база ПЧП;
Пълно съдействие и подкрепа от
община Раднево при наличие на
инвестиционен
интерес
за
реализация на различни проекти намаляване на административните
процедури,
посредничество
и
улесняване
предоставянето
на
разрешителни и други;
Предоставяне на свободни терени за
инвестиционни
обекти
при
преференциални
условия,
с
ангажимент разкриване на работни
места;
Изготвяне
на
програми
за
придобиване,
управление
и
разпореждане
с
общинско
имущество;
Продължаване на политиката по
премахване
на
незаконните
постройки в общината.
Мярка 4. Иновации, технологично обновление и модернизация на МСП.
Иновации, технологично обновление
Зона с потенциал за
Частни инвестиции 2021-2027г.
и модернизация на МСП
развитие
на

ОА-Раднево

-
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Изграждане на инсталации за
производство на електроенергия от
ВЕИ.

Промотиране
утвърдените
общината.

и
реклама
предприятия

на
в

производството,
промишлеността и
селскостопанската
продукция
с
основен
акцент
върху
локализирането на
бизнес
обекти
около
главните
комуникационни
артерии;
Мярка 5. Инвестиции в зелена енергия.
Зона с потенциал
Частни инвестиции
за развитие на
производството,
промишлеността и
селскостопанската
продукция
с
основен
акцент
върху
локализирането на
бизнес
обекти
около
главните
комуникационни
артерии;
Мярка 6. Подкрепа за утвърдените предприятия в общината.
-

2021-2027г.

-

2021-2027г.

ОА-Раднево
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Изготвяне на туристически портал
и база данни за наличните
туристически обекти в общината.
Изграждане на еко пътеки и
туристически маршрути.

-

Разработване на туристически
продукт „Нов живот за миналото.

-

Ремонт и реставрация на църквата
„Св. Димитър“, с. Знаменосец.

-

Ремонт на родната къща на Гео
Милев.

-

Инвестиции за оползотворяване на
наличните туристически ресурси за
развитието
на
културноисторически туризъм, фолклорен
туризъм, еко-туризъм, риболовен и
екстремен
туризъм
чрез
изграждане на специализирана
туристическа инфраструктура;
Опазване,
цифровизация,
социализация,
експониране
и
популяризиране на недвижими,
движими и нематериални културни
ценности на територията на

-

-

Мярка 7. Развитие на устойчив туризъм
10
Общински бюджет,
Други източници
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.

2021-2027г.

ОА-Раднево

37

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

15

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

200

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

120

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

1000

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево
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общината;
Реставрация и консервация на
обектите на културното наследство
в общината.
Опазване,
развитие
и
популяризиране на културното
наследство на общината
Мярка 8. Стимулиране развитието на многофункционално селско стопанство.
Изграждане на покрит общински
Зона с потенциал
800
Общински бюджет, 2021-2027г.
пазар в гр. Раднево.
за развитие на
Други източници
производството,
промишлеността
и
селскостопанската
продукция
с
основен
акцент
върху
локализирането
на бизнес обекти
около
главните
комуникационни
артерии;
Стимулиране развитието на
Зона с потенциал
2021-2027г.
биоземеделието в общината;
за развитие на
Внедряване на иновативни
производството,
решения в земеделската практика и
промишлеността
изграждане
на
подходяща
и
инфраструктура;
селскостопанската
Подкрепа за инвестиции в
продукция
с
производството
на
плодове,
основен
акцент

ОА-Раднево

ОА-Раднево
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зеленчуци,
както
и
в
върху
животновъдството и биологичното
локализирането
производството;
на бизнес обекти
Подкрепа
за
около
главните
съществуващите
стопанства
в
комуникационни
общината;
артерии;
Повишаване
на
конкурентоспособността
на
селскостопанския
сектор,
включително
насърчаване
на
научноизследователската дейност,
иновациите и енергоефективните
решения - модернизиране на
стопанствата;
подобряване
на
инфраструктурата, свързана със
селското
стопанство;
професионално
обучение
и
информационни
дейности
за
заетите в селското стопанство.
Приоритет 2. Инвестиции в човешки капитал и подобряване на здравната, социалната, културната и спортна инфраструктура
Мярка 1. Инвестиции в образование и образователна инфраструктура
Основен ремонт и оборудване на
Зона „Общински
690,25
ПРСР, МОН
2021-2027г.
ОА-Раднево
второ основно училище „Св.
център
с
Паисий Хилендарски“, гр. Раднево
естествен
вторичен център
„Мини Марицаизток“
Ремонт на класни стаи, коридор и
Зона „Общински
55,04
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
фоайе на 4 етаж в СУ „Гео Милев“
център
с
Други източници
гр. Раднево
естествен
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Ремонт на площадка на СУ „Гео
Милев“ гр. Раднево

-

Обновяване дворното пространство
и спортните площадки в училищата
на територията на общината
Ремонт и реконструкция на детски
площадки в детските градини на
територията на общината
Подобряване на материалната база
в училищата и ДГ на територията
на община Раднево
Подкрепа и разширяване на
извънкласните и извънучилищни
форми на обучение и подкрепа за
дейности, улесняващи прехода от
образование към заетост;
Изграждане на училищна STEM
среда

-

вторичен център
„Мини Марицаизток“
Зона „Общински
център
с
естествен
вторичен център
„Мини Марицаизток“
-

-

Реконструкция,
обновяване
поддръжка
на
обектите
здравната
инфраструктура

и
на
в

200

МОН, Общински
бюджет

2021-2027г.

ОА-Раднево

500

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

200

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

250

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

Общински бюджет,
Други източници,
МОН

-

МОН

2021-2027г.

ОА-Раднево

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

-

Мярка 2. Инвестиции в здравна инфраструктура
1 000
Общински бюджет,
Други източници
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общината;
Организиране на кампании за
10
Общински бюджет,
повишаване на здравната култура
Други източници
на населението.
Ремонт/реконструкция на сградата
300
Общински бюджет,
на стоматологията.
Други източници
Мярка 3. Инвестиции в социална инфраструктура и социални дейности
Преструктуриране на Дома за
Зона „Общински
800
Общински бюджет,
стари хора в съответствие с
център
с
Други източници
Националната
стратегия
за
естествен
дългосрочна грижа и Закона за
вторичен център
социалните услуги.
„Мини Марицаизток“
Проект „Приемна грижа“
72
Общински бюджет,
ОПРЧР,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

2021-2027г.

ОА-Раднево

2021-2027г.

ОА-Раднево

2021-2027г.

ОА-Раднево

Топъл обяд- грижа за всеки към
Фонд СЗ

-

-

71.71

Фонд „Социална
закрила”

2021-2027г.

ОА-Раднево

Предоставяне на „Топъл обяд“ и
осигуряване на „Детска кухня“ на
територията на община Раднево.

-

-

350

Програмата за
храни и/или
основно
материално
подпомагане

2021-2027г

ОА-Раднево
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Реконструкция,
обновяване
и
2000
Общински бюджет, 2021-2027г.
поддръжка
на
обектите
на
ОПРЧР,
социалната
инфраструктура
в
Национален
общината;
бюджет, Други
Продължаване
дейностите
по
източници
подобряване
качеството
на
предоставяните социални услуги за
населението;
Дейности
за
социалноикономическа
интеграция
на
различните групи в неравностойно
положение.
Мярка 4. Инвестиции в обектите на културната инфраструктура и културни дейности.
Ремонт на сградата на Общински
Зона с потенциал
365,17
ЕС,
ПВУ, 2021-2027г.
център
за
култура
"Нончо
за развитие на
Общински бюджет
Воденичаров", гр. Раднево
туризъм и спорт.
Ремонт и оборудване на читалища
Зона с потенциал
500
Общински бюджет, 2021-2027г.
и читалищни библиотеки на
за развитие на
Други източници
територията на община Раднево.
туризъм и спорт.
Подкрепа за утвърдените културни
15
Общински бюджет. 2021-2027г.
дейности и прояви в общината.
Други източници
Мярка 5. Инвестиции в спортна инфраструктура и насърчаване на масовия спорт сред младежите.
Ремонт и реконструкция на
Зона с потенциал
737,73
ММС,
2021-2027г.
мултифункционална зала за борба
за развитие на
Общински бюджет
и бойни изкуства, зала за вдигане
туризъм и спорт.
на тежести и фитнес, и топла
връзка между тях, към Спортен
комплекс в град Раднево.
Ремонт на стадион „Миньор“ към
Зона с потенциал
860,66
ММС,
2021-2027г.

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево
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Спортен комплекс в град Раднево.
плувен

-

Изграждане на Скейт парк в гр.
Раднево.

-

Изграждане на мини футболно
игрище в двора на бившата Детска
градина №5.
Насърчаване спортните дейности
сред младежите и масовите
спортни прояви чрез организиране
на различни събития/състезания.

-

за развитие на
туризъм и спорт.
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.
Зона с потенциал
за развитие на
туризъм и спорт.
-

-

-

Изграждане на закрит
басейн в гр. Раднево.

Общински бюджет
2500

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

200

Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

50

Общински бюджет

2021-2027г.

ОА-Раднево

15

Общински бюджет

2021-2027г.

ОА-Раднево

Мярка 6. Повишаване на заетостта и достъпа до пазара на труда.
Осигуряване
на
достъп
до
програми
за
активиране,
ориентиране, обучение и заетост;
300
Общински бюджет,
Подобряване квалификацията на
ОПРЧР,
2021-2027г.
ОА-Раднево
безработните лица и подкрепа за
Национален
развитие на умения;
бюджет
Осигуряване на заетост за лицата
от уязвимите групи.
Приоритет 3. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност, доизграждане и рехабилитация на техническите инфраструктури,
подобряване облика на населените места и опазване на околната среда.
Мярка 1. Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа.
Ремонт/реконструкция на пътни
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
-

112

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021- 2027г.

участъци и мостове:
- c. Новоселец - c. Ковачево – в
участъка на община Раднево;
- c. Ковачево – с. Полски Градец;
- Разклона на път от РПМ III-554
Раднево – Гълъбово до с. Трояново
и до КПП Трояново;
- ремонт на участък на път от
разклона от път II 57 до с. Даскал
Атанасово;
- ремонт на път с. Българене – с.
Рисиманово;
- ремонт на моста над р. Овчарица.
Реконструкция и поддръжка на
общинската пътна мрежа;
Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна
система
и
съоръжения на село Сърнево,
община Раднево и реконструкция и
рехабилитация
на
етернитов
водопровод от водоем с. Българене
до водоем помпена станция с.
Любеново,
захранващ
село
Любеново и село Трояново в
община Раднево.
Изграждане
на
водопроводна
мрежа на село Коларово, община
Раднево – II етап.

5000

-

-

-

-

Други източници

Общински бюджет,
Други източници
Мярка 2. Подобряване на ВиК инфраструктурата.
6 700,38
ПРСР

-

-

1101,00

МРРБ

2021-2027г.

ОА-Раднево

2021-2027г.

ОА-Раднево

2021-2027г.

ОА-Раднево
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Реконструкция на водопроводна
1668,04
ПУДООС, МОСВ
2021-2027г.
мрежа в с. Полски градец, община
Раднево – 2 етап.
Реконструкция на водоснабдителна
2124,78
МРРБ,ПУДООС,
2021-2027г.
мрежа в кв. „Гарова махала“, гр.
МОСВ,
Раднево.
Общински бюджет
Реконструкция и рехабилитация на
2000
Общински бюджет, 2021-2027г.
ВиК мрежата на територията на
Други източници
община Раднево.
Подобряване и
развитие на
2021-2027г.
водоснабдителните
мрежи
и
съоръжения в община Раднево;
Доизграждане на канализационната
мрежа на община Раднево.
Мярка 3. Развитие на енергийната инфраструктура, енергийна ефективност и ВЕИ.
Ремонт на сградата на общинска
1100
Общински бюджет, 2021-2027г.
администрация Раднево.
Други източници
Внедряване на мерки за ЕЕ в
470
МОН
2021-2027г.
Професионална гимназия “Св.
Иван Рилски”, гр. Раднево.
Цялостна подмяна на уличното
200
Общински бюджет
2021-2027г.
осветление с енергоспестяващо в
града и останалите населени места
в общината.
Дейности за повишаване на
2021-2027г.
енергийната
ефективност
на
общински сгради и внедряване на
модели
за
ползване
на
алтернативни
източници
на

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево
ОА-Раднево

ОА-Раднево

ОА-Раднево
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енергия в общинските сградиучилища, детски заведения, сгради
на общината.
Мярка 4. Подобряване облика на населените места и поддържане и развитие на зелената система в общината.
Реконструкция на тротоари по
719,05
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
улици „Заводска“, „М. Станев“ и
Национален
„Загоре“.
бюджет, Други
източници
Благоустрояване на Централен
1122,22
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
градски парк в гр. Раднево.
Други източници
Реконструкция на ул."Детелина“.
182,04
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
Други източници
Поетапна
реконструкция
и
1500
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
рехабилитация
на
улици
и
Други източници
тротоари в гр. Раднево.
Облагородяване, възстановяване и
1000
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
озеленяване на междублокови
Други източници
пространства и други територии за
обществено ползване в населените
места на община Раднево.
Залесяване на общински имоти в
200
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
землищата на населените места в
Други източници
община Раднево.
Реконструкция и рехабилитация на
2000
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
улици и тротоари в населените
Други източници
места на територията на общината.
Изграждане
на
велоалеи
в
300
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
общината.
Други източници
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Осигуряване на поетапен достъп до
200
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
общинските институции за хората с
Други източници
увреждания
Изграждане, възстановяване и
2021-2027г.
ОА-Раднево
поддържане на зони за обществен
отдих в населените места в
общината и поддържане и развитие
на зелената система в общината;
Изграждане и поддържане на
детски площадки в населените
места в общината;
Мярка 5. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност на общината.
Поетапно изграждане на видео
100
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
наблюдение в централната част и
Други източници
входно/изходните
артерии
на
населените места на територията
на общината
Осигуряване на широколентов
2021-2027г.
ОА-Раднево
интернет във всички части на
общината;
Разработване на ГИС – географска
100
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
информационна система на община
Други източници
Раднево.
Мярка 6. Опазване на околната среда, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска от природни
бедствия.
Изграждане на площадка за
108,06
Общински бюджет
2021-2027г.
ОА-Раднево
безвъзмездно
предаване
на
разделно събрани отпадъци от
домакинствата в гр. Раднево.
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Закриване
на
съществуващо
сметище
за
твърди
битови
отпадъци на Община Раднево.
Поетапно изграждане на система от
подземни контейнери за събиране
на
битовите
отпадъци
на
територията на гр. Раднево.
Изграждане
на
северозападен
отводнителен канал в землището
на с. Сърнево.

-

-

1918,09

ПУДООС, МОСВ
Общински бюджет

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

621,11

Общински бюджет

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

396,28

2021-2027г.

ОА-Раднево

Укрепване на речни корита и
ремонт на мостови конструкции.
Повишаване проводимостта на
реките в регулационните граници
на населените места в община
Раднево.
Въвеждане
на
система
за
сепариране на битовите отпадъци,
генерирани от община Раднево –
съвместно с община Гълъбово.
Участие на община Раднево в
изготвяне
на
Планове
за
управление на видове и Защитени
зони от Националната екологична
мрежа Натура 2000.
Провеждане на информационни
кампании за състоянието на

-

-

2000

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

150

Междуведомствена
комисия за
възстановяване и
подпомагане към
Министерски съвет
Общински бюджет,
Други източници
Общински бюджет,
Други източници

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

-

-

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

-

-

2021-2027г.

ОА-Раднево

-

-

3

Общински бюджет

2021-2027г.

ОА-Раднево
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компонентите на околната среда в
общината.
Дейности/проекти за подобряване
дейностите
управлението
на
отпадъците на територията на
общината, в т.ч.:
- Изграждане на площадка за
разделно събиране и третиране на
строителни отпадъци.
- Въвеждане на система за разделно
събиране
на
хранителните
отпадъци в община Раднево и
предаването им за последващо
третиране
- Въвеждане на разделно събиране
на текстилни отпадъци в община
Раднево.
- Изграждане на инсталация за
третиране
на
биоразградими
хранителните
отпадъци
на
територията на РЦУО – Стара
Загора в рамките на Регионалната
система
за
управление
на
отпадъците.
- Изграждане на допълнителен
модул
за
стабилизиране
на
биоразградимата фракцията към
инсталациите за сепариране.
- Изграждане на втора клетка към
Регионалното депо за битови

-

-

-

2021-2027г.

ОА-Раднево
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отпадъци.
- Изграждане на инсталация за
инсенериране на отпадъците и
енергийното им оползотворяване в
регион Стара Загора.
Дейности/проекти за опазване
компонентите на околната среда;
Устойчиво управление на горските
ресурси;
Опазване на биоразнообразието и
защитените
територии
на
територията на общината;
Дейности/проекти
за
приспособяване към изменението
на климата и превенция и
управление на риска от природни
бедствия.
Приоритет 4. Добро управление.
Мярка 1. Повишаване на административния капацитет за разработване и управление на проекти и програми и участие на общината в
съвместни интегрирани проекти с други общини.
Квалификация/преквалификация на
10
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
служителите на ОА-Раднево;
Други източници
Участие на общината в съвместни
2021-2027г.
ОА-Раднево
интегрирани проекти с други
общини.
Мярка 2. Въвеждане на Е-управление в община Раднево и подобряване на административното обслужване;
Въвеждане на Е-управление в
150
Общински бюджет, 2021-2027г.
ОА-Раднево
община Раднево и подобряване на
Други източници
административното обслужване,
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В т.ч.
- Цифровизация
на
старите
актови книги и регистри и
обвързването им като база
данни.
- Внедряване
на
софтуерна
система за електронизация и
синхронизация
на
процесите/дейностите
в
администрацията
- След разработка на електронни
формуляри за декларации и
други документи съгласно
ЗМДТ /в частта за местни
данъци
и
такса
битови
отпадъци/
от ДАЕУ, със
съдействието на служители от
дирекция АПИО, внедряване в
отдел “МДТ”
- и други.
Мярка 3. Управление в партньорство с всички заинтересовани страни.
Стимулиране
участието
на
2021-2027г.
гражданите, НПО и бизнеса при
формирането и прилагането на
местните политики за развитие
чрез организиране на съвместни
събития/форуми/обсъждания.
Възобновяване и стимулиране
2021-2027г.
дейността на Младежки общински
съвет в община Раднево.

ОА-Раднево

ОА-Раднево
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Общинска програма за туризма
Мярка

Дейности

Изготвяне на туристически портал и база данни за наличните туристически обекти в общината.
Изграждане на еко пътеки и туристически маршрути.
Разработване на туристически продукт „Нов живот за миналото.
Ремонт и реставрация на църквата „Св. Димитър“, с. Знаменосец.
Ремонт на родната къща на Гео Милев.
Мярка 6. Развитие на устойчив туризъм.
Инвестиции за оползотворяване на наличните туристически ресурси за развитието на
културно-исторически туризъм, фолклорен туризъм, еко-туризъм, риболовен и екстремен
туризъм чрез изграждане на специализирана туристическа инфраструктура;
Опазване, цифровизация, социализация, експониране и популяризиране на недвижими,
движими и нематериални културни ценности на територията на общината;
Реставрация и консервация на обектите на културното наследство в общината.
Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство на общината.
Приоритет 2. Инвестиции в човешки Ремонт на сградата на Общински център за култура "Нончо Воденичаров", гр. Раднево.
капитал и подобряване на образователната. Ремонт и оборудване на читалища и читалищни библиотеки на територията на община
здравната, социалната, културната и Раднево.
Подкрепа за утвърдените културни дейности и прояви в общината.
спортна инфраструктура
Приоритет 1.Развитие на интелигентна и
динамична икономика с повишена добавена
стойност, устойчив туризъм и селско
стопанство.

Мярка 4. Инвестиции в обектите на
културната инфраструктура и културни
дейности.
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Приложение 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Раднево
за периода 2021-2027 г. (хил. лв.)
Общ индикативен
Проектна готовност

Проекти

Индикативен срок на

бюджет на

Допълнителна

изпълнение (месеци)

проектната идея (в

информация

хил. лв.)

Ремонт и реставрация
църквата „Св. Димитър“,
Знаменосец.

на
с.

Идейна фаза

12 месеца

-

Ремонт на родната къща на Гео
Милев.

100
Идейна фаза

12 месеца
-

Изграждане на покрит общински
пазар в гр. Раднево.

800
Идейна фаза

Основен ремонт и оборудване на
второ основно училище „Св.
Паисий
Хилендарски“,
гр.
Раднево
Реконструкция, обновяване и
поддръжка на обектите на
здравната инфраструктура в

200

24 месеца
-

В изпълнение

12 месеца

690,25

-

-

1000

-
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общината;
Преструктуриране на Дома
стари хора в съответствие
Националната
стратегия
дългосрочна грижа и Закона
социалните услуги.

за
с
за
за

800
-

-

Реконструкция, обновяване и
поддръжка на обектите на
социалната инфраструктура в
общината;
Продължаване дейностите по
подобряване
качеството
на
предоставяните социални услуги
за населението;

-

-

2000

Дейности
за
социалноикономическа интеграция на
различните
групи
в
неравностойно положение.
Ремонт
на
сградата
на
Общински център за култура
"Нончо
Воденичаров",
гр.
Раднево
Ремонт и реконструкция на
мултифункционална зала за
борба и бойни изкуства, зала за
вдигане на тежести и фитнес, и
топла връзка между тях, към

Проектна готовност

12 месеца

365,17

Проектна готовност

18 месеца

737,73
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Спортен
Раднево.

комплекс

в

град
-

Ремонт на стадион „Миньор“
към Спортен комплекс в град
Раднево.

Проектна готовност

12 месеца

Изграждане на закрит плувен
басейн в гр. Раднево.

Идейна фаза

24 месеца

860,66

2500

-

Ремонт/реконструкция на пътни
участъци и мостове:
- c. Новоселец - c. Ковачево – в
участъка на община Раднево;
- c. Ковачево – с. Полски
Градец;
- Разклона на път от РПМ III-554
Раднево – Гълъбово до с.
Трояново и до КПП Трояново;

-

-

5000

- ремонт на участък на път от
разклона от път II 57 до с.
Даскал Атанасово;
- ремонт на път с. Българене – с.
Рисиманово;
- ремонт
Овчарица.

на

моста

над

р.

Реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителна система и
съоръжения на село Сърнево,

В изпълнение

-

6700,38
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община
Раднево
и
реконструкция и рехабилитация
на етернитов водопровод от
водоем с. Българене до водоем
помпена станция с. Любеново,
захранващ село Любеново и
село Трояново в община
Раднево.
Изграждане на водопроводна
мрежа на село Коларово,
община Раднево – II етап.
Реконструкция на водопроводна
мрежа в с. Полски градец,
община Раднево – 2 етап.
Реконструкция
на
водоснабдителна мрежа в кв.
„Гарова махала“, гр. Раднево.
Реконструкция и рехабилитация
на ВиК мрежата на територията
на община Раднево.

В изпълнение

-

1101,00
-

Проектна готовност
-

1668,04

-

2124,78

-

Проектна готовност

-

-

Ремонт на сградата на общинска
администрация Раднево.

Идейна фаза

Внедряване на мерки за ЕЕ в
Професионална гимназия “Св.

Проектна готовност

-

2000

24 месеца

1100

-

470

-
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Иван Рилски”, гр. Раднево.
Реконструкция на тротоари по
улици „Заводска“, „М. Станев“ и
„Загоре“.
Благоустрояване на Централен
градски парк в гр. Раднево.
Реконструкция
"Детелина“.

на

Поетапна
реконструкция
рехабилитация на улици
тротоари в гр. Раднево.

В изпълнение

Проектна готовност

-

719,05

-

1122,22

-

182,04

ул.
Проектна готовност

и
и

Реконструкция и рехабилитация
на улици и тротоари в
населените места на територията
на общината.
Изграждане на площадка за
безвъзмездно
предаване
на
разделно събрани отпадъци от
домакинствата в гр. Раднево.
Закриване на съществуващо
сметище за твърди битови
отпадъци на Община Раднево.

-

-

-

-

-

1500
-

-

-

2000

-

В изпълнение

108,06

-

В изпълнение

-

1918,09
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Поетапно изграждане на система
от подземни контейнери за
събиране на битовите отпадъци
на територията на гр. Раднево.
Изграждане на северозападен
отводнителен канал в землището
на с. Сърнево.
Общ индикативен финансов
ресурс в хил. лв.

-

Идейна фаза
-

621,11

-

В изпълнение

-

396,28
38 784,86 хил. лв.
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Приложение 2. Индикативна финансова таблица
(хил. лв.)
Период
2021 - 2027г.

Собствени
средства Републикански Отн. Средства Отн. дял
Други
Отн. дял ОБЩО
Отн. дял (%)
Общински
бюджет
дял (%)
от ЕС
(%)
източници
(%)
лв.
бюджет

в ОБЩО
в
отн. дял (%)

Приоритет 1

268,00

12,01%

0

0

1 864,00

83,51%

100,00

4,48%

2 232,00

4,71%

Приоритет 2

2 530,00

21,01%

2 340

19,43%

7 172,56

59,56%

0

0

12 042,56

25,40%

Приоритет 3

2 900,35

8,79%

4 469,35

13,55% 25 614,35

77,66%

0,00

0,00%

32 984,05

69,56%

Приоритет 4

50,00

31,25%

20,00

12,50%

90,00

56,25%

0

0

160,00

0,34%

5 748,35

12,12%

6 829,35

14,40% 34 740,91

73,26%

100,00

0,21%

47 418,61

100,00%

ОБЩО
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Приложение № 3. Матрица на Индикаторите.
Индикатори за резултат
Стратегическа цел

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Стратегическа
цел
1.
Постигане
на
балансиран
икономически растеж чрез
подкрепа за развитие на
конкурентоспособна
икономика въз основа на
местните
потенциали
и
предимства.

хил. лв.,
бр., % и
др.

НСИ, Общината, Агенция за
МСП, Агенция по заетостта
и др.

6 мес., 1 год.
и
т.н.

1. Брой
нефинансови
предприятия;
2. Дял на произведената
продукция
на
нефинансовите
предприятия в община
Раднево в областната
икономика;
3. Дял
на
НПП
на
нефинансовите
предприятия в община
Раднево в областната
икономика;

Брой

%

%

Базова стойност

Целева стойност

Към началото
на периода

Към края
на периода

НСИ

1г.

608 (2017г.)

658

НСИ

1г.

18,11 % (2017г.)

20%

НСИ

1г.

14,09% (2017г.)

15,50%
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4. Реализирани
проекти/дейности
за
развитие на туризма в
общината.

Стратегическа цел 2. Запазване
и
развитие
на
човешкия
капитал и осигуряване на
високо качество на живот.

Брой

хил. лв.,
бр., % и
др.

ИСУН, община Раднево

1г.

0 (2020г.)

3

НСИ, Общината, Агенция за
МСП, Агенция по заетостта
и др.

6 мес., 1 год.
и
т.н.

Към началото
на периода

Към края
на периода

1. Средногодишно равнище на
безработица;

%

НСИ, АСП

1г.

5,49 (2019г.)

5,10

2. Механичен прираст на
населението;
3. Брой население на 1 лекар.

Брой

НСИ

1г.

-75 (2019г.)

-40

Брой

И.П.И.

1г.

289 (2017г.)

265

4. Брой население на 1 аптека.

Брой

И.П.И.

1г.

2235 (2019г.)

2000

Стратегическа
цел
3.
Интегрирано и балансирано
развитие на територията и
опазване на околната среда.
1. Рехабилитирана
пътна мрежа;

общинска

хил. лв.,
бр., % и
др.

км

НСИ, Общината, Агенция за
МСП, Агенция по заетостта
и др.

Община Раднево

6 мес., 1 год.
и
т.н.

1г.

Към началото
на периода

20 (2020г.)

Към края
на периода

26
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2. Регистрирани загуби на
вода по водопроводната
мрежа.

%

Община Раднево, ВиК

1г.

55,25 (2020г.)

40

3. Дял
на
населението,
обхванато
от
канализационна мрежа.

%

Община Раднево, ВиК

1г.

77 (2020г.)

80

4. Брой обществени сгради с
внедрени
мерки
за
енергийна ефективност.

Брой

Община Раднево

1г.

9 (2020г.)

13

Базова стойност

Целева стойност

Към началото
на периода

Към края
на периода

Индикатори за продукт
Приоритет/Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

хил. лв.,
бр., % и
др.

НСИ, Общината, Агенция за
МСП, Агенция по заетостта
и др.

6 мес., 1 год.
и
т.н.

Приоритет 1. Развитие на интелигентна и динамична икономика с повишена добавена стойност, устойчив туризъм и селско стопанство.
1. Изготвен
Инвестиционен
профил на община Раднево;
2. Изградени инсталации за
производство електроенергия
от ВЕИ;

Брой

%

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1

НСИ

1г.

11(2020г.)

15
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3. Реализирани
проекти/дейности за развитие
на туризма в общината.

4. Изграден общински пазар в
гр. Раднево.

Брой

Брой

ИСУН, община Раднево

1г.

0 (2020г.)

3

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1

Приоритет 2. Инвестиции в човешки капитал и подобряване на образователната, здравната, социалната, културната и спортна
инфраструктура.
1. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване на обектите на
образователната
инфраструктура;
2. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване на обектите на
здравната инфраструктура;
3. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване на обектите на
социалната инфраструктура;
4. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване на обектите на
културната инфраструктура;
5. Реализирани
проекти/дейности
за
изграждане на нови и

Брой

Община Раднево, МОН

1г.

1 (2020г.)

3

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

3

Брой

Община Раднево

1г.

1 (2020г.)

5
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подобряване
на
съществуващите обекти на
спортната инфраструктура;
6. Проекти/инициативи
и
дейности за осигуряване на
достъп до програми за
активиране,
ориентиране,
обучение
и
заетост;
подобряване квалификацията
на безработните лица и
подкрепа за развитие на
умения и осигуряване на
заетост
за
лицата
от
уязвимите групи.

Брой

Община Раднево

1г.

5 (2020г.)

10

Приоритет 3. Подобряване на цифровата свързаност и достъпност, доизграждане и рехабилитация на техническите инфраструктури,
подобряване облика на населените места и опазване на околната среда.
1. Реализирани
проекти/дейности
за
рехабилитация
на
общинската пътна мрежа;
2. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване
на
ВиК
инфраструктурата;
3. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване на енергийната
ефективност;
4. Реализирани
проекти/дейности
за
подобряване на уличната

Брой

Община Раднево, ИСУН

1г.

1 (2020г.)

6

Брой

Община Раднево, ВиК

1г.

3 (2020г.)

7

Брой

Община Раднево

1г.

1 (2020г.)

3

Брой

Община Раднево

1г.

1 (2020г.)

5
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мрежа в общината;

5. Реализирани
проекти/дейности
за
изграждане, възстановяване и
поддържане на зони за
обществен
отдих
в
населените места в общината
и поддържане и развитие на
зелената система в общината;
6. Разработена
ГИС
–
географска информационна
система на община Раднево.

Брой

Община Раднево

1г.

5 (2020г.)

8

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1

7. Реализирани
проекти/дейности за опазване
на
околната
среда,
приспособяване
към
изменението на климата и
превенция и управление на
риска от природни бедствия.

Брой

Община Раднево

1г.

4 (2020г.)

9

Приоритет 4. Добро управление.
1. Брой общински служители,
преминали
курсове
и
обучения
за
квалификация/преквалификаци
я.
2. Реализирани
съвместни
проекти с други общини.

Брой

Община Раднево

1г.

55 (2020г.)

110

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1
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3. Реализиран проект/дейности за
развитие на E-община.

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1

4. Брой организирани съвместни
събития/форуми/обсъждания с
участието на гражданите, НПО
и бизнеса

Брой

Община Раднево

1г.

0 (2020г.)

1
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