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Част І 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО, ЕКОЛОГИЧЕСКОТО И 

ТЕРИТОРИАЛНО-УРБАНИСТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

Въведение  

Настоящата областна стратегия за развитие (ОСР) на област Стара Загора 2014 -2020 е 

приемник на своя първи аналог (ОСР ‘2013). Тя е създадена, за да продължи функцията си 

на основен координатор на областното развитие през втория пореден планов период в 

контекста на членство в ЕС. Новата стратегия се създава по време, когато още действа 

стратегията на настоящия планов период и същевременно се оформя стратегическата 

рамка за следващия. Заемайки третото йерархично ниво в регионалното планиране под 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022, и Регионалния план за 

развитие (РПР) на ЮИР, настоящата ОСР следва хронологичния ред за определяне на 

„....средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно 

развитие на територията на съответната област в съответствие с предвижданията на НСРР, 

РПР и другите структуроопределящи политики”. Така ОСР навреме ще поеме и 

функциите на стратегическа рамка за низходящите в йерархията на регионалното 

планиране, общински планове за развитие. 

Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период са с носители 

стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и българските 

им интерпретации в Националната програма за развитие „България 2020”. 

Стратегия “Европа 2020” въвежда запомняща се формула за развитие през следващия 

планов период – „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. За първи път ЕС има 

еднозначни цели с количествени измерители. Съобразявайки се с изходната си позиция и 

прогнозируемите възможности, България поема съответни ангажименти. Същото следва 

да стори и област Стара Загора. 

Основните промени в контекста на стратегическото планиране се определят от няколко 

ключови фактора: 

- Членството на България в ЕС; 

- Доминиращо влияние на глобалната криза върху икономическата среда. Усилията 

на България за преодоляване на въздействията на кризата, налагат преосмисляне на 

политиките, пълно и ефективно усвояване на наличните средства от ЕС, както и 

нова, агресивна политика за привличане на инвестиции и създаване на устойчиви 

работни места; 



Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 5 

- Целите и политиките, регламентирани в новите стратегически документи на 

европейско, национално и регионално ниво1, както и подготовката за новия 

програмен период 2014-2020 г. 

Действащата до края на 2013 г. стратегия беше оценена като адекватна на контекста, 

потебностите и потенциалите на областта, но не успяла да реализира целите си: 

Визия: Област Стара Загора – регион с устойчиво развитие, балансирана икономика, базирана на знанието и 
висок жизнен стандарт, постигнати чрез разумно използване на наличните ресурси и развитие на човешкия 
потенциал. 
 
Главна стратегическа цел: Постигане на устойчиво и балансирано развитие 
 
Стратегическа цел 1: Доближаване до средните равнища на развитие на ЕС чрез инвестиране в 
повишаване качеството на човешките ресурси и техническата инфраструктура 
ПРИОРИТЕТ 1. ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ОСНОВАТА НА ЗНАНИЕТО И ПОВИШАВАНЕ НА 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА Й 
„ Европа 2020 – До 2013 инвестициите в НИРД да достигнат 0,9% от БВП, а делът на висшистите на 30-
34 г. да достигне 31%” 
ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА 
РАСТЕЖ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА 
„Европа 2020 – До 2013 г. делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление да достигне 9%” 
 
Стратегическа цел 2: Намаляване на междуобщинските и вътрешнообщинските различия чрез 
мобилизиране на местните ресурси 
ПРИОРИТЕТ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
„ Европа 2020 – До 2013 г. безработицата да се редуцира до 5,5%, заетостта да се увеличи до 67%, а 
делът на преждевременно напусналите училище да спадне до 14%” 
ПРИОРИТЕТ 4 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДЕЩИ ДО УСТОЙЧИВО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ В ИКОНОМИКАТА 
„ Европа 2020 – До 2013 г., енергийната ефективност да се увеличи с 8%” 
 
Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите 
документи, развитие на проектен капацитет 
ПРИОРИТЕТ 5 ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА И 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ  

 

Към очертаната стратегическа рамка за новия планов период следва да отбележим 

допускането, че законовата рамка на ОСР ще се запази без радикални промени. Това би 

означавало, че ще се запази същността, ролята и институционалната рамка на областните 

стратегии. Това означава още, че новата ОСР е естествено продължение на действащата в 

момента. 

Новата ОСР Стара Загора 2014-2020 визира период от седем години. Това ще е период, 

белязан с усилията и надеждите за преодоляване на ефектите от глобалната криза. Период, 

поставящ на изпитание всички нива на планиране. Период, в който успехът ще бъде пряка 

функция от степента на съобразяване с основните предизвикателства: 

                                                 
1 Стратегията „Европа 2020”, Националната програма за реформи на Република България 2010-2013 г. (в 
изпълнение на стратегия „Европа 2020” 
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- Демографски промени – застаряване, намаляване на населението, обезлюдяване, 

миграция; 

- Глобализация – необходима конкурентоспособност – качество, ефективност, 

технологично обновяване; 

- Климатични промени – уязвимост от наводнения, засушавания, пожари; 

- Енергийна зависимост – увеличаващ се риск, диверсификация, ВЕИ, енергийна 

ефективност, зелена икономика; 

Следвайки принципа за приемственост, новата ОСР запазва визията и стратегическата 

насоченост на сегашната/старата областна стратегия за развитие, като я надстроява с цели 

и приоритети, гарантиращи съответен принос на област Стара Загора към националните 

ангажименти по „Европа 2020”. 

Следвайки принципите на партньорство, прозрачност и публичност, новата ОСР изразява 

консолидираното виждане на всички заинтересовани страни. 

Следвайки методическите указания на МРРБ, новата областна стратегия се мотивира от 

„актуализиран социално-икономически профил на областта”. Вместо класическата 

структура на подобни анализи, (заемащи излишно голям обем в стратегическите планови 

документи), тук са проследени само най-динамичните компоненти – макроикономически 

показатели, население, екологична обстановка. Останалите са пренесени с проблемните си 

характеристики и потенциалите си. Съзнателно ограничената статистическа информация е 

компенсирана с оценки на тенденциите и потребностите към настоящия момент. 

Като структурен елемент в съдържанието на ОСР е включен и индикативен разчет на 

необходимите финансови ресурси за реализация на целите на ОСР. В сегашния планов 

период се отчита огромна разлика между разкрити/заявени потребности2 и разполагаеми 

ресурси. Затова повечето цели остават частично нереализирани и се прехвърлят за 

изпълнение и през следващия планов период - 2014 – 2020 г. 

Актуалният социално-икономически профил на областта е представен в два условно 

обособени раздела: 

- Макроикономически тенденции; 

- Секторни/тематични проблеми, потребности и потенциали. 

 

                                                 
2 По единадесетте ОПР, секторни общински програми и ведомствени програми с адресирани в областта 
проекти 
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1. Макроикономически тенденции 

За разлика от периода преди кризата, когато всички стойности по основни 

макроикономически показатели очертаваха паралелни положителни тенденции на 

промяна, след 2008 г. се наблюдава значителен спад на приходите от продажби, 

инвестициите в ДМА и заетите: 

ПОКАЗАТЕЛИ 2008 2010 ПРОМЯНА 
България 

БВП - млн. лв. 69295 70511 1,75% 
БВП/човек - лв. 9090 9359 2,96% 
Приходи от продажби - млн. лв. 209255 188419 -9,96% 
Разходи за ДМА - млн. лв. 29424 16218 -44,88% 
Предприятия - бр. 323003 366929 13,60% 
Заети лица - хил. (208-2011 г.) 3361 2950 -12,23% 

ЮИ район 
БВП - млн. лв. 8443 8475 0,38% 
БВП/човек - лв. 7513 7625 1,49% 
Приходи от продажби - млн. лв. 29166 25010 -14,25% 
Разходи за ДМА - млн. лв. 4399 2049 -53,42% 
Предприятия - бр. 49277 52186 5,90% 
Заети лица - хил. (208-2011 г.) 469 415 -11,70% 

Област Стара Загора 
БВП - млн. лв. 3135 3371 7,53% 
БВП/човек - лв. 8841 9654 9,20% 
Приходи от продажби - млн. лв. 7376 7136 -3,25% 
Разходи за ДМА - млн. лв. 2023 881 -56,47% 
Предприятия - бр. 13290 14277 7,43% 
Заети лица - хил. (208-2011 г.) 148 135 -9,24% 
Източник: ТСБ Стара Загора 
 
Сравнен с този на страната и на ЮИР, спадът на приходите от продажби в областта е над 

3 пъти по-нисък. Значително по-нисък е и спадът сред заетите лица.  
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Област Стара Загора - макроикономически показатели - динамика 
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
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Единствено отстъплението в разходите за ДМА в област Стара Загора (-56,5%) е по-

голямо от това в района (-53,4%) и в страната (-45%). Същевременно, броят на 

предприятията се е увеличил (за сметка на предимно малки). Ръст бележи и ключовият 

показател – БВП. При +1,75% за страната и почти нулев растеж за района (+0,38%), за 

двете проследени години, област Стара Загора е акумулирала значителен растеж (+7,53%), 

който се равнява на +3,76% на годишна база. Това е доказателство за диверсифицирана и 

добре балансирана областна икономика, която успява да неутрализира в значителна 

степен нежеланите последствия от глобалната криза.  

Независимо от доброто си представяне (най-вече благодарение на енергетиката), област 

Стара Загора има относително слаби позиции в сферите с предпоставки за осезателен 

растеж (високи технологии, иновации, качествен и достатъчен човешки ресурс). Този 

факт, ако не се предприемат коригиращи действия, е основание да се прогнозира 

продължително и бавно възстановяване от кризата. 

Свръх-концентрацията на икономически субекти и дейности се запазва: 
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

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. Най-слаба е икономика на Мъглиж и Николаево. Тази картина е ясна 
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илюстрация за пространствения дисбаланс в капитализацията на областната територия, за 

големите междуобщински неравенства в развитието на областта. 

Сравнени със средната стойност на страната (28318 лв./ч.), нетните приходи от продажби 

за област Стара Загора са значително по-ниски – 23482 лв./човек.  

Нетни приходи от продажби, лв/човек, 2011 г.
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

За разлика от повечето области с абсолютно доминиращ икономически център, Стара 

Загора има два балансиращи вторични центъра – енергийният комплекс Раднево-Гълъбово 

и Казанлък. Независимо от това, всички съставни общини са с трайна тенденция на 

значителен демографски отлив. За последните 10 години областта е загубила над 10% от 

населението си. Това е признак за отсъствие на ефективна регионална политика, признак 

за неконкурентноспособна жизнена среда в областта като цяло. Гр. Стара Загора е 

областен център и „двигател” на развитието, но за да се постигне баланс в областното 

пространство, трябва да се лансира стратегия за изнасяне на функции и ресурси за 

укрепване на периферните райони, за задържане на изходящата миграция чрез създаване 

на конкурентна среда и условия за живот в тях. 

Една от целите и критерий за ефективна регионална политика е намаляването на между-

регионалните и между-областните различия. Обработените статистически масиви в НСРР 

2012-2022 сочат обратна тенденция – общо задълбочаване на тези различия. Изключение в 

ЮИР е само заетостта и безработицата. 
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Коефициент на безработица в групата 15-64 г.
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

Но пренесена в мащабите на областта, горната картина разкрива драстични контрасти 

между съставните й общини. С най-ниска безработица е община Стара Загора (6,9%), а на 

другия полюс стои „парализираща” стойност – 55,6% безработица в община Николаево. 

Не по-малко критично е състоянието в пазара на труда в общините Братя Даскалови 

(40,9%) и Мъглиж (32,8%). Тези общини нямат собствен потенциал за обръщане на 

негативните тенденции и се нуждаят от интегрирани програми за целенасочена подкрепа. 

Безработица по общини, 2012 г.
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

В сравнителен регионален план, позицията на област Стара Загора по основни показатели 

остава непроменена - втора след Бургас. Тезата се подкрепя от скорошните анализи по 

повод на НСРР и РПРЮИР. По заетост, доходи и БВП/човек, областта има над средните 

стойности на ЮИР и страната. Лоша тенденция е трайното и повсеместно намаляване на 

заетостта. 
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Коефициент на заетост в групата 15-64 г.
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Общ доход на домакинствата и лицата
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БВП на човек 2007-2010
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

Друг източник с актуални оценки по основни показатели е категоризацията на общините 

за определяне на райони за целенасочена подкрепа3:  

ІІІ категория – Братя Даскалови, Чирпан, Мъглиж, Павел Баня, Гурково, Николаево – по 6 показателя; 
IV категория –  Опан – по 5 показателя; 
VI категория  – Казанлък и Гълъбово – по 3 показателя; 
VІI категория – Стара Загора и Раднево – по 2 показателя; 
Показатели за категоризация: 
1: Нетни приходи от продажби/жител - под 70% от средната стойност за страната 
2: Средната работна заплата - по-ниска от средната за страната  
3: Равнище на безработица над 105% от средната стойност за страната  
4: Коефициент на възрастова зависимост над 120% от средната стойност за страната; 
5. Гъстота на населението под 70 ч./км2 
6: Над 30% от н.м. са без изградена канализационна мрежа; 
7: Над 30% от н.м. нямат асфалтиран път помежду си или с общинския център 
8: Над 30% от н.м. ползват питейна вода с отклонение от стандарта или с режим във водоснабдяването 
Забележка: Показатели 7 и 8 нямат покритие в областта 

Онагледена, горната категоризация представя следната обобщена проблемна картина на 

общините в областта: 

                                                 
3 В „Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа  2010 – 2013 г.” 
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Важен за макроикономическата ситуация е фактът, че по първите 3 показателя, 

„икономическите лидери на областта” (Стара Загора, Раднево-Гълъбово и Казанлък) имат 

по-добри стойности4 от средните за страната. Слабите общини (III- та категория) заемат 

50% от територията и само 21% от населението, а силните - 50% от територията и 79% от 

населението. 

Отдавна констатиран проблем и специфична цел в старата областна стратегия е 

„Постигане на висока трудова заетост и интегриране към пазара на труда”. Благодарение 

на добрата си изходна позиция, реализираните проекти и участия в програмите по ОПРЧР, 

вече се наблюдават осезаеми ефекти. Безработицата е значително по-ниска от средната за 

                                                 
4 С изключение на Казанлък по показателя „нетни приходи от продажби/човек” 
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ЮИР и от тази за страната, но при заплашителна тенденция от последната година за 

изравняване: 

Коефициент на безработица в групата 15-64 г.
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

Неблагоприятно движение към спадане се наблюдава и в ключовите показатели „заетост” 

и „икономическа активност”. Това е още един сигнал за пренасочване на усилията към 

стимулирано развитие на конвенционални производства с масова заетост, наред с 

високотехнологични – с висока добавена стойност. В потвърждение на тезата е скорошно 

становище на Българска стопанска камара: „ Липсата на работни места е огромният 

проблем на България .... Изходът е инвестиции и създаване на качествени и устойчиви 

работни места .....”. 

Коефициент на икономическа активност в групата 15-64 г.
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР 
 

Предимно аграрният профил на икономиката на малките съставни общини остава 

непроменен. Силно преобладаващото механизирано отглеждане на слети култури 

ангажира малко ръчен труд. Изключение са етерично-маслените култури в 
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подбалканските общини. Като цяло, малките общини са предимно производител, но не и 

преработвател на селскостопански суровини. Така в тях се поддържа порочния кръг: 

ниска заетост (и то сезонна) – висока безработица – ниски доходи – свито потребление – 

натурализирани стопанства/оцеляване – неразвит сектор на услуги – непривлекателна 

среда за бизнес и предприемачество – неблагоприятни условия за жизнена кариера – 

миграция. 

Търсенето на работна сила е силно повлияно от глобалната финансово-икономическа 

криза от края на 2008 г. Както в цялата страна, и в област Стара Загора се формират 

отрицателни тенденции в пазара на труда – масови уволнения, завръщане на хора, 

работили в други райони на страната и в чужбина (в строителство, аграрен сектор и 

услуги). Разминаването между предлагана и търсена квалификация продължава. Към края 

на 2010 г. негативната тенденция е преодоляна благодарение на „меките” мерки5 за 

справяне с кризата. Но те бързо изчерпват ефекта си и от 2011 г. насам безработицата 

отново тръгва застрашително нагоре. Като естествен резултат се утвърждава влошаваща 

се демографска структура с отрицателен естествен и механичен прираст на населението в 

областта: 
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

За последните 10 години, област Стара Загора е изгубила население, равно на това в две от 

средно големите си общини (37350 човека). Масовата емиграция на хора в трудоспособна 

възраст продължава. Затвърждава се стагниращ фактор за развитие и заплаха за кризисни 

                                                 
5 Съхраняване на персонала за сметка на намалено работно време и неплатени отпуски; 
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процеси. Намалява и броят на децата/учащите се – продължава закриване на паралелки и 

училища, намалява броят и мотивацията на педагогическия персонал. 

Така човешкият ресурс и по-точно неговото „изтичане”, се затвърждава като основен 

проблем на областта. От друга страна, наличието на висока безработица в малките 

общини е блокиращ фактор на развитие както за тях, така и за областта като цяло. 

 

 

2. Секторни/тематични проблеми, потребности и потенциали 

В този раздел е приложена схемата: 

- Проблемна картина към 2007-2010; 

- Направеното до 2012 г. - промяна (осезателна, незначителна, влошено състояние); 

- Настоящи потребности и възможности. 

 

2.1. Значимост на локализацията  

Икономически годишник на регион Стара Загора, 2012: 
Централното географско разположение на област Стара Загора в рамките на страната дава естествени 
конкурентни преимущества на фирмите от региона. Те се дължат на добре развитата пътна инфраструктура 
и на използването на природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия. През 
територията на областта преминават магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни 
линии. Пресичат се трасетата на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки 
между северната граница на България при р. Дунав с южната – до Гърция и Турция. През 2012 година 
продължава изграждането на автомобилните магистрали „Тракия“ и „Марица“ и завършването им ще даде 
допълнителен стимул за развитие на бизнеса. 

 

Многократно разкриваният потенциал на локализацията се запазва. Той ще се валоризира 

напълно при реализацията на стратегическите инвестиционни проекти:  

- АМ „Тракия” (има осигурено финансиране и вероятност до 2013г. да се завършат 

оставащите 47,7 км6); 

- Изграждане на ЕТК N: 9 (с тунел под връх Шипка и обход на Габрово - шанс за 

изграждане след 2014 г.);  

- Възстановяване на летище Стара Загора и превръщането му в логистичен център за 

международни карго превози;  

                                                 
6 Наскоро бяха изградени и пуснати в експлоатация Лот 2 - Стара Загора - Нова Загора, 31,8 km и Лот 3 - 
Нова Загора – Ямбол, 35,7 km; Остава Лот 4 - Ямбол – Карнобат, 47,7 km, срок – Март, 2013. 
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- Индустриален парк „Стара Загора” (проект от 2003 г., все още без реализация);  

- Търговско-индустриален парк (обявено инвестиционно намерение през 2008 г., без 

реализация до сега);  

- Изграждане на широкофункционален експоцентър на базата на традиционното и 

много успешно изложение на селскостопанска техника „БАТА АГРО“, на 

Фестивала на виното и културното наследство АВГУСТИАДА, съвместно  с 

център за бизнес логистика (нова идея, подкрепена от бизнеса и с реални 

възможности за финансиране).  

В потвърждение за единомислие, подобен пакет от стратегически проекти се подкрепя от 

областната администрация: 

 - Развитие на летище Стара Загора в логистичен център за международни карго превози. Разширяване на 
пътя от летището до пътния възел с магистрала "Тракия"; 
 - Разширяване на пътя от летището до пътния възел с магистрала "Тракия"; 
 - Изграждане на тунел под връх Шипка (заедно с обход на Габрово); 
 - Рехабилитация на пътищата в Чирпанска община (Винарово - Могилово и Чирпан - Златна Ливада); 
 - Модернизация на "Мини Марица-изток"; 
 - Възможност за изграждане на нови блокове 9 и 10 на територията на ТЕЦ "Марица Изток" 2 
 - Културно-историческо наследство – проучване и експониране на древните медни рудници и 
инфраструктура до Богородична стъпка – до село Старозагорски минерални бани. 

 

 

2.2. Административно-териториална структура 

От 2008 г., област Стара Загора принадлежи към Югоизточен район от ниво 2. Съседни от 

север са областите Габрово и В.Търново, от юг – Хасково, от изток - Стара Загора и 

Ямбол, от запад – Пловдив. Областта се състои от 11 общини с 206 населени места (10 

града и 196 села) с обща площ 5151 км2 (4.6% от територията на страната) и население 

333265 човека. Основните параметри на съставните общини към 2011 г. са: 

Общини  
Територия 

км2 
Нас. 
2011 

Бр.  градове Брой села 

Братя Даскалови 526,3 8677 0 23 
Гурково 292,3 5127 1 10 
Гълъбово 348,9 13394 1 10 
Казанлък 634,8 72581 3 17 
Мъглиж 388,9 10180 1 14 
Николаево 96,5 4346 1 3 
Опан 257,5 2950 0 13 
Павел баня 518,8 14186 1 12 
Раднево 545,2 20079 1 23 
Стара Загора 1019,4 160108 1 50 
Чирпан 522,9 21637 1 20 
ОБЛАСТ СТ. ЗАГОРА 5151,4 333265 11 195 
Източник: НСИ и Агенция по кадастър     
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2.3. Природни ресурси  

Област Стара Загора е облагодетелствана от благодатен природен комплекс - умерен 

климат, разнообразни и плодородни почви, сравнително добри водни потенциали, 

релефна мозайка, несъздаваща сериозни препятствия за инфраструктури и движение. 

Всичко това е допринасяло за цялостното развитие на областта. Всичко това ще продължи 

да обуславя регионалния растеж и занапред. 

Основният природен ресурс на областта (плодородната земя) е съхранен. Почвените и 

климатичните условия са оползотворени за постигане на водеща позиция на областта в 

растениевъдство, зеленчукопроизводство, технически култури, овощарство, пчеларство. 

Обработваемите земеделски земи заемат над 56% от територията, при 43% средно за 

страната. Горските масиви (32,4% от общата площ) и достъпният планински релеф 
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стимулират развитието на горското стопанство и туризма. Изостава възстановяването на 

мелиорациите, развитието на интензивно земеделие и биоземеделие. Това е и национален 

проблем, който има планови решения7, но не и реализация.  

Суровинните ресурси на добивната и енергийната индустрия (лигнитни въглища) са с 

достатъчен потенциал8, но изостава рекултивацията на нарушените от добива им терени. 

Потенциалът на термоминералните води е оползотворен само в гр. Павел баня и в 

Старозагорски минерални бани. Перспективи за развитие на балнеотуризъм с осезателни 

стопански измерения имат и селата Овощник и Ягода.  

 

2.4. Околна среда и биологично разнообразие  

Въпреки положителния ефект от предприетите след 2005 г. мерки9, областта продължава 

да е най–значимият източник на замърсяване на въздуха в страната. В областта е 

изградена съвременна и надеждна система за мониторинг и контрол на околната среда - 

автоматични измервателни станции, сателитен мониторинг и система за ранно 

предупреждение, свързана с функционирането на енергийния комплекс Марица–Изток. 

Обект на постоянно наблюдение е и военния полигон в с. Змеево, но досегашните 

измервания не доказват вредни емисии от него.  

Части от областта попадат в Югоизточен РОУКАВ10. Зони с превишени горни оценъчни 

прагове са общините Стара Загора, Гълъбово, Раднево, Казанлък и Опан. Състоянието на 

атмосферния въздух в областното пространство се следи постоянно в 7 мониторингови 

пункта - 2 в гр Стара Загора, 3 в крайградската територия на областния център и 2 пункта 

в гр Гълъбово. През 2011 г., в район  Стара Загора е отчетено двойно увеличение на 

ФПЧ10 спрямо 2010 г. – съответно от 22,7 мг/м3 на 55,07 мг/м3. Това се дължи основно на 

отоплението с твърди горива, интензивния трафик и неблагоприятни метеорологични 

условия. Регистрирани са 45 превишения на пределните стойности на средноденонощната 

норма за ФПЧ10, при нормативно лимитирани 35 пъти за една календарна година. 

Средногодишната норма през 2011 г. по показател „ бензен”  е превишена през 51 дни, 

достигайки средногодишна стойност 10,5 микрограма/м3 (при норма 5). Това е значително 

увеличение спрямо предходни години, дължащо се на нарасналия и същевременно силно 

амортизиран автопарк. Замърсяването със серен диоксид през последните години се 

                                                 
7 Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006-2013 г. 
8 Геоложките залежи от лигнитни въглища в Източно-маришкото находище са 2,12 млрд. тона и ще се 
изчерпят около 2060 г. 
9 За намаляване на емисиите от серен диоксид и прах в ТЕЦ „Марица изток 2” и „Енел Марица изток 3” 
10 Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 
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задържа на ниско ниво, макар и с лек атенденция на увеличение. Основните причини 

отново са в промишлеността и изгарянето на въглища в битовия сектор. За всички 

останали наблюдавани замърсители на атмосферния въздух в района през 2011 г.не са 

установени превишения. 

През същата, 2011 г. в район Казанлък не са установени превишения на регламентираните 

норми по контролираните показатели. Макар и със сериозна инвестиционна програма за 

реконструкция на пречиствателните съоръжения, все още не са решени проблемите с 

емитиране на замърсяващи въздуха вещества от предприятието за дървесни панели 

«Габровница» АД, с. Горно Сахране, община Павел баня.  

Район Марица- изток: В автоматизирана измервателна станция (АИС) гр. Гълъбово, през 

2011 г. са отчетени трикратно повече превишения на пределните стойности по показател 

серен диоксид. Източникът е ясен – ТЕЦ-овете от комплекса „Марица изток”. Въпреки 

значителното намаление стрямо 2007 г.11, все още не е постигнато достатъчно и устойчиво 

намаляване замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Гълъбово. Същото се 

отнася и за ФПЧ10 . – не с големи превишения, но на едно относително високо ниво на 

замърсяване (с голям принос от битовия сектор). Изградената от четирите оператора на 

централите от комплекса «Марица изток» Система за ранно предупреждение (СРП), дава 

възможност своевременно да се предприемат мерки за редуциране на емисиите на серен 

диоксид и да се контролира процеса на пренос на замърсителите при неблагоприятни 

метеорологични условия. 

В заключение, за периода 2007-2011 г., в район Стара Загора се установява задържане до 

слабо повишение на замърсителите във въздуха. Почти всички наблюдавани показатели, с 

малки изключения, са в допустимите норми. Значим проблем остава замърсяването със 

ФПЧ. Район Казанлък запазва нивото на замърсяване в допустимите граници. В Район 

Марица- изток, въпреки значителното намаление на серния диоксид, замърсяването все 

още е над допустимите норми. 

 

Повърхностни води : Съществуват 11 пункта за оперативен мониторинг на 

повърхностните води в областта (10 речни и 1 язовирен)12. Участъци с лошо състояние на 

                                                 
11 Благодарение на внедряването на сероочистващи съоръжения 
12 р.Стара– с.Целина, р.Сазлийка – при с.Диня, при гр.Раднево, при с.Любеново, и преди устие, р.Азмака - с. 
Загоре, р.Бедечка - устие, с. Боздуганово, р.Блатница - устие гр. Раднево, р.Соколица - с. Обручище , 
р.Тунджа – с.Ягода, яз.Чирпан 
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водните тела са Река Сазлийка 13(от р.Азмака до устие), Река Соколица 14(средно течение 

до яз. Розов кладенец), р. Блатница 15(и притоци до вливането в р. Сазлийка), р. Бедечка, 

р. Текирска (от яз.Чирпан 1 до устие), р. Тунджа (след гр. Калофер). Повечето 

замърсявания са от директно зауствани и неефективно пречистени отпадни води. За 

разлика от лошото състояние на повърхностните води, подземните води (като цяло) са в 

по-добро състояние. В лошо химическо състояние са подземните води в района на Марица 

– изток. С превишения на нитрати са отделни проби от подземните води в района и на с. 

Хан Аспарухово, но като цяло, подземното водно тяло е класифицирано в добро 

химическо състояние. 

 

Състояние на хидротехническите съоръжения: Водните обекти (язовирите), които се 

стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД, са в сравнително добро техническо 

състояние. Язовирите, стопанисвани от НЕК-ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”, са в 

добро техническо състояние. През 2011 г. са извършени проверки за на потенциално 

опасни язовири. Язовир Колена е в добро техническо състояние, но за да се поддържа 

необходимия свободен обем на язовира от 30% по предписание, трябва да се изпуска през 

по-голяма част от годината. Тревожно е състоянието на незавършения яз.”Чаталка”16. В 

недобро техническо състояние са и общинските язовири „Маца”, „ Раднево”,”Полски 

Градец” и „Трънково”, община Раднево 

Състоянието на защитните диги на р. Сазлийка е добро, но се нуждае от корекция и 

ремонт при кв. Гипсово. На р. Соколица има участъци без дига, а други – в лошо 

състояние. 

Област Стара Загора е „черен рекордьор” и по дял на нарушените територии. Към 2012 г. 

те заемат 2,6% от областната територия (133 км2!), при 0,3% средно за страната.  

 

                                                 
13 Пречиствателната станция на гр.Раднево е изградена по стара технология и е необходима реконструкция и 
модернизация. Предвидено е изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа за 
гр.Гълъбово, подобряване експлоатацията и стопанисването на сгуроотвал и депо на „Брикел” ЕАД-
гр.Гълъбово. 
14 Причина за много лошото екологично състояние на водното тяло е вливане на непречистени битови и 
промишлени отпадъчни води от населени места и производствена дейност на ТЕЦ„Контур Глобал Марица 
Изток-3”. Предвидена е мярка за модернизиране на индустриална ПСОВ и проучване за дифузно 
замърсяване от индустрия върху повърхностни води. 
15 Дължи се на липсата на стъпало за отстраняване на азота и фосфора в изградените ГПСОВ на Нова 
Загора. 
16 Строителството на обекта е замразено с Акт №10/05.11.1998г. Собственост на МЗГ. Няма охрана. 
Язовирната стена е в незавършен вид. Съществува хидравлична връзка между яз.”Чаталка” , „Сърневец-1”, 
„Сърневец-2” и „Сладък кладенец”. При проливни дъждове и изпускане на посочените язовири, язовирната 
стена на „Чаталка” е застрашена от скъсване и наводняване на с. Ракитница. 
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 1972 г.   1984 г.   2010 г.   2012 г. 
Серията сателитни снимки илюстрира разрастващия се обхват на кариерните разкрития и 

изоставането на рекултивацията. 

Податливостта на ерозиране е оценена по шестстепенна скала. Силна и много силна 

податливост има около 6% от територията. Това са планинските части на община Павел 

баня. Преобладаващата част на областната територия (52%) е със средна до силна 

податливост. Южните равнинни части (общините Братя Даскалови, Чирпан, Опан и 

Гълъбово) са със слаба до средна податливост на ерозиране. 
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Няма настъпили промени в радиационната обстановка в областта. Изостава 

изграждането на съвременното регионално депо за ТБО, което е предвидено да поеме 

битовите отпадъци на цялата област. 

Депонирани ТБО и обслужено население  2007-2011 г.
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

С нарастването от 0,15% след 2005 г., защитените територии достигат 3,25% - една 

сравнително ниска стойност за страната.  
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Обявените защитени зони по Натура 2000 са 9,4%, което нарежда област Стара Загора на 

едно от последните места (при средно за страната - около 35%). Въпреки скромните 

площни дялове, природните „инкубатори” за съхраняване на биоразнообразието са 

достатъчно, но почти нищо не е направено за валоризирането му като туристически 

ресурс и масовото му третиране от хората като ценност. 

Материализираният израз на областната политика за опазване и възстановяване на 

околната среда са публичните разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за 

екологичен мониторинг и контрол. Оценката на национално и регионално ниво като 

„крайно недостатъчни” е валидна и за област Стара Загора, независимо от значителното 

нарастване на разходите в проследения период: 

Разходи за опазване и възстановяване на ОС (хил. лв.)
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Югоизточен 246696 272228 321296 236407 387276

Стара Загора 106739 94831 113767 71762 188749
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

 

2.5. Икономическо развитие и конкурентноспособност – основни проблеми и 

възможности 

Обща характеристика 

Макроикономическият контекст и тенденции бяха представени в предходния раздел. 

Област Стара Загора разполага със значителен икономически потенциал за развитие на 

конкурентен бизнес и за привличане на чуждестранни инвестиции. Гаранция за това са 

добрата пространствена свързаност, добре изградените технически инфраструктури, 

традиционно развитите икономически функции и отличните природно-географски 

условия. Обликът на областната икономика продължава да се оформя от търговията, 

преработващата индустрия, енергетиката и строителството. Благодарение на 

диверсификацията и наличието на стабилни, печеливши отрасли (като енергетиката), 

икономиката извежда областта на второ място в Югоизточен район. 
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Отраслова структура 

Секторната структура на областната икономика се запазва – превес и увеличаващ се дял 

на индустрията, стабилен висок принос на услугите и скромен, но стабилен и леко 

нарастващ аграрен сектор. 

Дялове на БДС по сектори, 2010 г.

Аграрен

3%

Индустрия

60%

Услуги

37%

Аграрен Индустрия Услуги

 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

Данни на НСИ, обхващащи икономическите показатели на 14300 фирми, показват, че през 

2011 година приходите от дейността им възлизат на близо 8 млрд. лева. Това представлява 

ръст от 6% спрямо предходната година.  

Нетни приходи от продажби млн.лв 
  2007 2008 2009 2010 2011 

ОБЩО ЗА  СТРАНАТА 183710 209255 183203 188419 208551 

ЮГОИЗТОЧЕН  РАЙОН 25865 29166 23366 25010 28240 

Област Стара Загора 6931 7376 6819 7136 7826 
Братя Даскалови 29 26 31 47 54 
Гълъбово 665 593 578 551 682 
Казанлък 776 878 828 1053 1144 
Мъглиж 19 23 21 28 33 
Опан 32 46 41 37 35 
Павел баня 87 88 85 98 114 
Раднево 1012 1220 1209 1257 1493 
Стара Загора 4173 4315 3840 3824 4015 
Чирпан 85 139 131 176 174 
Гурково 43 40 41 50 66 
Николаево 9 10 13 15 16 
Източник: ТСБ Стара Загора 

Търговските фирми имат дял от над 30% от общия размер на приходите. Предприятията 

от преработващата промишленост – 21,3%. Производството и разпределението на 

електрическа енергия дава 13,5% от приходите, а добивната промишленост - 6%. Въпреки 

кризата делът на строителството остава над 10%. През последните две години много 

динамично се развива селското стопанство, чиито дял нараства постоянно и е над 4%.  
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По отношение на фирмената структура по големина, се запазва традиционно 

доминиращият дял на микро-фирмите (до 9 заети). Броят на малките фирми (от 10 до 49 

заети) е над 1000, а на средните предприятия (50-249) – около 200. Предприятията, които 

разполагат с персонал над 250 души, са общо 40. Подробното разпределение на 

предприятията по общини е представено в долната таблица: 

Брой на фирмите ОБЩО до 9 10 - 49 50 - 249 250+ 
Община Братя Даскалови 185 171 12 0 0 
Община Гълъбово 422 370 38 7 7 
Община Казанлък 3 032 2 791 199 33 9 
Община Мъглиж 239 225 14 0 0 
Община Опан 85 79 0 0 0 
Община Павел баня 336 304 0 0 0 
Община Раднево 598 539 45 11 3 
Община Стара Загора 8 604 7 874 597 114 19 
Община Чирпан 572 517 47 8 0 
Община Гурково 119 106 11 0 1 
Община Николаево 77 73 4 0 0 
Област Стара Загора 14 269 13 049 1 002 178 40 
Източник: ТСБ Стара Загора 

Данни на НАП към 2012 г. показват, че 8561 от активните фирми в област Стара Загора са 

с регистрация по ДДС. Като големи данъкоплатци и осигурители се определят 58 

дружества, а средни - 171 фирми. Структурата на НАП в Стара Загора е осигурила през 

2011 г. 217 млн. лева постъпления от данъци и осигуровки в държавния бюджет (без 

сумите от големите и средните данъкоплатци и осигурители в областта). Приходите са с 

33,7 млн. лева повече от предходната година. Офисът на НАП Стара Загора е на първо 

място в България по резултатност на дейността си през 2011 г. с изпълнение на годишния 

план от 121%. 

Като цяло, общият брой на фирмите в проследения период (2007-2011) се е увеличил с 

около 18%. Най-много новооткрити фирми има в община Братя Даскалови (увеличение 

със 120%), а най-малко – в Николаево – само 1%. 



Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 26 

Брой на фирмите, 2007-2011 г.
(показаният брой е за 2011 г.)
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

И в близките няколко години енергийният комплекс ще играе ролята на стабилна опора за 

областната икономика. Многопрофилната индустрия ще бъде надежден „балансьор” 

(губещ текстил, но просперираща хранителна индустрия и отстояващо позициите си 

машиностроене). Надеждите за стабилизиране, излизане от кризата и постигането на 

осезателен растеж са заложени в привличането на свежи инвестиции в: 

•  Обособяване и развитие на индустриални и високотехнологични зони и паркове, с 

активно участие на бизнеса и неправителствения сектор, на основата на ПЧП; 

•  Изграждане на експо център и център за бизнес логистика; 

•  Продължаване на технологичното обновяване и иновациите в машиностроенето и 

хранителната индустрия; 

•  Модернизация в Мини Марица изток АД и изграждане на нови блокове в ТЕЦ-2 и 

съпътстващите ги дейности; 

•  Мащабните инфраструктурни проекти – летището в гр.Стара Загора, ЕТК 9  идр.; 

•  Публични инфраструктурни проекти по ОПОС и ОПРР; 

•  Нарастване на достъпността и търговско-логистичните функции с пълното 

изграждане на АМ „Тракия” до 2013 г.; 

•  Създаване на продаваеми продукти за алтернативен туризъм (вкл. развитие на 

балнеотуризма) 

Горното портфолио от потенциални крупни инвестиции в близките седем години би 

гарантирало чувствителен икономически ръст и уверено излизане от кризата. 
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Преки чуждестранни инвестиции 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в областта нарастват до 2010 г., когато достигат 

573,5 млн. евро. Следва спад до 562 млн. еврро през 2011. Картината на ПЧИ в областта 

през този период се формира основно от крупните инвестиции в ТЕЦ на територията на 

община Гълъбово (близо 60%). Приключването на този инвестиционен процес ще се 

изрази в рязък спад на ПЧИ и това няма да означава само негативен ефект от 

продължителната глобална криза и изтегляне на стратегичиски инвеститори от района.  

И по този показател, малките общини са с най-ниски и дори липсващи стойности. През 

2011 г., общините Опан, Николаево, Мъглиж и Гурково нямат отчетени преки 

чуждестранни инвестиции. 

Преки чуждестранни инвестиции    млн. евро 
  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

България 19185,0 20441,6 22114,4 21644,9 
Югоизточен район 1639,3 1857,2 2728,9 2947,2 
Област Стара Загора 419,2 425,9 573,5 562,1 
Братя Даскалови .. 0,0 0,1 0,1 
Гурково .. .. .. .. 
Гълъбово 222,0 245,9 358,5 317,5 
Казанлък 11,5 21,5 42,6 45,7 
Мъглиж .. .. 0,1 .. 
Николаево .. - .. - 
Опан .. .. .. - 
Павел баня 23,9 11,5 10,8 18,5 
Раднево 0,5 1,7 1,6 0,9 
Стара Загора 152,9 135,1 145,2 159,6 
Чирпан .. 9,5 14,2 19,1 
".." Конфиденциални данни     
"-" Няма случай     
Източник: ТСБ Стара Загора     

 

Проектите по оперативните програми са с ключова роля не само за икономиката, но и за 

цялостното развитие на областта. През периода 2007-2013 г., в областта са спечелени 

общо 205 проекта на стойност 386 млн.лв. Този финансов ресурс е съизмерим с 

пропорционалния дял на областта (по население) от националния ресурс по оперативните 

програми. Може да се направи изводът, че област Стара Загора е демонстрирала много 

добър капацитет в усвояването на средствата от еврофондовете.  
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Проекти по оперативни програми 2007-2013
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Източник: ИСУН, обработка на НЦТР 

 

Наука, иновации и технологично обновяване 

Инвестициите за научна и развойна дейност са сфера, в която страната ни изостава далеч 

от аналогичните стойности в ЕС. Разходите за научно-изследователска и развойна дейност 

в Югоизточен район през 2010 г. възлизат на 18381 хил.лв., което представлява нарастване 

с 59% спрямо 2007 г. (11557 хил.лв.). Динамиката на научно-изследователските разходи 

средно за страната следва същата тенденция. В структурата на разходите за НИРД по 

сектори, най-голям е делът на предприятията – 58%, следвани от държавния сектор – 22% 

и сектора на висшето образование – 20%.  

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през 

последните години, делът на общите национални разходи за НИРД от БВП средно за 

страната е почти постоянен (около 0,45-0,53%). В ЮИР, делът им от БВП за периода 2004-

2009 г. бележи тенденция на непрекъснато, макар и малко нарастване, като през 2009 г. 

достига 0,18% - три пъти по-нисък от средния за страната. Стартирайки от толкова ниска 

позиция, националната цел от 1,5% разходи за НИРД през 2020 г., изглежда трудно 

постижима за района и в частност, за област Стара Загора.  

Все пак, в областния център, в Казанлък, Чирпан и Гурково17 има редица предпоставки за 

развитие на иновациите. От голямо значение е наличният научен потенциал и 

благоприятното географско положение на областта. Приоритетно развитие на 

иновационни дейности се очаква в отраслите машиностроене, информационни 

технологии, услуги и енергетика. В тези отрасли се предвижда развитие на нови 

високотехнологични производства, създаващи висока добавена стойност, привличане на 

                                                 
17 Предприятието „Булметал” АД изпълнява инвестиционни проекти по производство на иновативни 
продукти, които са уникални и патентовани. 
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инвестиции в наукоемки производствени дейности. С неизползван капацитет остават 

изявените научни центрове – Тракийски университет и Институт по памука и твърдата 

пшеница – Чирпан. 

Що се отнася до реалната иновативна дейност в област Стара Загора, в периода 2007-2013 

г. са изпълнени или са в процес на изпълнение 13 бр. проекти по ОПКБИ, на обща 

стойност 141 млн.лв. Девет от проектите с ана бенефициери от община Стара Загора и по 

два – от Казанлък и Чирпан. 

  ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СТЗ ЕКО ИНДЪСТРИ" ООД  
СТЗ Компресия Недев ЕООД  
СТЗ СИЛИКА ООД  
  ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ  
СТЗ АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ ООД  
ЧИР Бъдещност АД  
СТЗ МИЛКОТРОНИК ООД  
СТЗ ПРОМЕТ СЕЙФ ООД  
КАЗ НАНОТЕХНОЛОГИИ-БИЗНЕС-ИНОВАЦИИ ООД  
  СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СТЗ Феникс БТ ЕООД  
  НИРД 
ЧИРП Бъдещност АД  
СТЗ НЕОСВЕТ ЕООД  
СТЗ ФИРСТ ООД  
  ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 

КАЗ 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА НОВИ РАЗРАБОТКИ В 
БЕЗИЗКОПНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Източник: ИСУН 

 

Селско стопанство 

Първичният сектор е традиционен отрасъл в икономическата структура на областта с 

относително малък, но стабилен дял от около 3%. Отрасловата структура на селското 

стопанство на областта има растениевъдно-животновъден характер. 

Растениевъдство 

Областта е един от големите и утвърдени производители на растениевъдна продукция в 

страната. Секторът осигурява поминък на над 16% от населението. Продуктовата листа се 

води от пшеница (хлебна и фуражна), ечемик, царевица (за зърно и фураж), грозде, 

технически и етерично-маслени култури, лекарствени растения и билки. 

Площите на земеделските земи по баланса от 2012 г. са както следва: 
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  Земеделски Обработваеми 
Дял. 
земед. 

Обл. Стара Загора 253509 212510 49% 
Братя Даскалови 29304 24933 61% 
Гурково 6012 4281 21% 
Гълъбово 19199 17182 55% 
Казанлък 23644 17493 37% 
Мъглиж 11983 9853 31% 
Николаево 3946 3660 41% 
Опан 20200 18713 78% 
Павел баня 14772 12208 28% 
Раднево 26971 23095 49% 
Стара Загора 57733 52712 54% 
Чирпан 39745 28380 77% 
Източник: Областна дирекция „ Земеделие” – Стара Загора 

Най-голям дял в баланса на земеделските земи са нивите (над 79%), следвани от ливадите 

и пасищата (14%) и площите с трайни насаждени (7%). Делът на изоставените ниви е 

около 3%. 

Баланс на земеделската земя по начин на трайно ползване 
  ха дял 
ОБЩО НИВИ 201671 79,39% 
Ниви 193185 76,05% 
Изоставени ниви 7911 3,11% 
Други изоставени ниви 310 0,12% 
Оранжерии 26 0,01% 
Обработваема земя в пасищен комплекс 239 0,09% 
ОБЩО ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 17486 6,88% 
Трайни насаждения 7209 2,84% 
Лозя 6808 2,68% 
Етерично-маслени култури 3469 1,37% 
ПАСИЩА И ЛИВАДИ 34854 13,72% 
Ливади 5534 2,18% 
Пасища  29320 11,54% 
Източник: Областна дирекция „ Земеделие” – Стара Загора 

Приоритетно място имат зърнените култури, следвани от техническите18, фуражните, 

зеленчуци, овошки и лозя. Площните параметри на растениевъдните подсектори към 2011 

г. са били както следва:  

                                                 
18 Слънчоглед, рапица, лавандула, маслодайна роза, тютюн, картофи. 
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Структура на обработваните  земи по култури, 2011 г., ха, %

Житни култури; 
79597; 88%

Технически 
култури; 2633; 3%

Трайни 
насаждения; 5457; 

6%

Фуражни култури; 
2633; 3%

Зеленчуци; 448; 
0%

Други; 79; 0%

 

Източник: Областна дирекция „ Земеделие” – Стара Загора 

Положителна тенденция е увеличаването на площите с овощни насаждения и по-

специално, с череши и ябълки. Същевременно намаляват площите със сливи, лозя и 

лавандула в резултат на изтекъл амортизационен срок и бракуване. Темповете при 

създаване на нови насаждения са недостатъчни да компенсират отпадналите. Трайна 

тенденция на увеличаване имат и площите с маслодаен слънчоглед поради добрата му 

доходност и гарантирано изкупуване от преработващи предприятия в областта. 

Значителен ръст се наблюдава и при площите с маслодайна рапица.  

В областните части от Тракийската низина се отглеждат пшеница и ечемик. Другите 

представители на житните култури (ръж и тритикале) се отглеждат в планинските зони на 

общините Павел баня, Казанлък и Мъглиж. Етерично-маслените култури в Казанлъшката 

долина следват пазарната конюнктура и се радват на конкурентноспособност и добри 

перспективи за развитие.  

В областта има богати възможности за развитие и на биологично земеделие, но за 

съжаление, Националния план за развитие на биологичното земеделие в България, 2007-

2013 г. не намери финансова подкрепа. Остава надеждата за осигурени финансови 

стимули през новия планов период. 

Машинният парк и оборудване на сектора са на сравнително добро ниво. Обобщени, 

проблемите на растениевъдството са: 

- Все още силна раздробеност на собствеността – проведено е уедряване на масиви 

за арендоване, но не и комасация; 

- Демографски срив в селските райони; 

- Нарушени сеитбообороти заради ограничаване в отглеждането основно на 

слънчоглед и жито; 



Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 32 

- Много от трайните насаждения са амортизирани, няма достатъчно финансови 

стимули за създаване на нови; 

- Ниско ниво на развитие на биологичното земеделие. 

Животновъдство 

След срива в първите 10-15 години на прехода, животновъдството се закрепя на едно 

ниско, но относително стабилно ниво. Говедовъдството се радва на постепенно 

уедряване на стопанствата и повишаване на продуктивността и качеството на 

продукцията, покриващи евростандартите. Запазва се и интересът към биволите. Овцете и 

козите намаляват, въпреки, че няма квотни ограничения като при кравето мляко. 

Повечето се отглеждат в дребни стопанства и без пазарна ориентация на продуктите. 

Свиневъдството е с потенциал да реагира динамично на търсенето и разполага с 

достатъчно крупни ферми. Пчеларството е с традиции и добър потенциал, но за 

съжаление, с трайна тенденция към намаляване на пчелните с-ва. Повечето стопанства са 

до 50 кошера, пчелите масово стават жертви на пестициди и хербициди, използвани в 

прилежащите земеделски територии. 

Добър симптом е повишаването на научната обслуженост в сектора. Напоследък се 

създават структури за развъдно-подобрителна работа в животновъдството (крави, овце, 

кучета). 

Динамика на животновъдството 2008-2011
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Източник: Областна дирекция „ Земеделие” – Стара Загора 
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Хидромелиорациите , за разлика от много други области, тук са функционираща система в 

подкрепа на растениевъдството. Доставчик на вода за напояване е „Напоителни системи” 

ЕАД – клон „Горна Тунджа”. Поливат се около 28000 дка с ориз (19 хил.), царевица 

(около 3 хил.), тютюн (4 хил.), зеленчуци, овощни градини, лозя и други култури. В 

областта оперират 12 Сдружения за напояване, стопанисващи над 25000 дка поливни 

земи. 

 

Туристическо развитие  

Стопански измерения на туризма:Всички предходни анализи изтъкват големия 
туристически потенциал на област Стара Загора. Преди да бъде представен 
актуализираният му вариант, следва да се оцени настоящото развитие на туризма в 
стопанските му измерения.  

В регионален план, област Стара Загора твърдо отстоява втора позиция след столицата на 

южната черноморска дестинация – Бургас. 
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Източник: НСИ, обработка а НЦТР. 

Положителен и обнадеждаващ е фактът, че след траен спад до 2011 г., от 2012 г., броят на 

реализираните нощувки в областта се е увеличил с над 8%. 
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Реализирани нощувки в област Стара Загора, 2008-2012 г.
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Източник: НСИ, 2012 г. 

Реализираните нощувки през визирания период се колебаят в диапазона 240-316 хиляди. 

Първенец по брой е община Стара Загора, следвана от Павел Баня и Казанлък. Останалите 

четири общини с регистрирана туристическа дейност имат регистрирани символични 

следи от туризъм.  

Стопански измерение на 
туризма 

капацитет нощувки 
приходи 
- млн.лв. 

пълняемост 

  Гурково 18632 337 0,008 1,8% 
  Гълъбово 100711 7611 0,333 7,6% 
  Казанлък 119724 18020 0,766 15,1% 
  Мъглиж 32120 1738 0,057 5,4% 
  Павел баня 182135 95760 3,901 52,6% 
  Стара Загора 699135 115347 5,675 16,5% 
  Чирпан 4968 460 0,012 9,3% 
Източник: НСИ 

Средната пълняемост на базите е 20,7% - втора в Югоизточния район, при 52% за област 

Бургас. На общинско ниво, най-оползотворен капацитет регистрира Павел баня (52,6%), а 

най-ниска – Гурково (само 1,8%). Подобно на много други области, не всичките общини 

на област Стара Загора имат регистрирана туристическа дейност. Такива са Братя 

Даскалови, Опан, Николаево и Раднево, макар че последната вече инвестира в нова 

туристическа атракция – археологически парк19. Очакванията за реализиране на 

туристическата новина от Долината на царете и розите (Казанлък) все още не са се 

сбъднали. Макар и със скромната цифра от 1700 реализирани нощувки, Мъглиж отстоява 

намеренията си да развие алтернативен туризъм с осезателни за местната икономика 

размери. 

                                                 
19 Проект по ОПРР, предвиждащ възстановки на базилика, крепостни кули и експониране на автентични 
археологически находки от района. 
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Все още делът на туризма в областната икономика е твърде скромен – под 0,2%. Той е 

най-значим в икономиката на община Павел баня  – 3,4%. За останалите общини варира от 

0,01% до 0,14% (за община Стара Загора): 
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Източник: НСИ, обработка а НЦТР 

Най-евтина услуга „нощувка” предлага Гурково (средно 24 лв.), а най-скъпа – Стара 

Загора – над 2 пъти по-скъпа (средно 49 лв.) и Павел баня – 41 лв. Именно тази разлика 

формира изразителния обем на приходите от нощувки в последните две общини. 

Това са фактите. Развит е туризъм със скромни измерения. Павел баня и донякъде Стара 

Загора, оползотворяват ресурсите си за балнео туризъм. Голяма част от регистрираните 

нощувки в гр. Стара Загора всъщност са хотелски услуги на бизнеса. Няма данни за избор 

на дестинацията «община Стара Загора» заради продукти на културен туризъм 

(независимо от богатия потенциал и силни аспирации).  

Анкетираното мнение на общинските администрации в областта потвърди проблемната 

картина в сферата на туризма: 

- Недобре развитият туристически продукт като цяло, 

- Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма, 

- Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги, 

- Лошата транспортна достъпност към местата за туризъм, 

- Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно 

наследство.  
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Безпроблемни са само средствата за подслон. Стара Загора разполага с адекватна база за 

настаняване – както в количествено, така и в качествено отношение. Големите дефицити 

са в туристическите продукти и тяхното маркетиране. 

Диагнозата в сектора е поставена от информираното мнение на анкетираните хора от 

областта: „  неоползотворени туристически ресурси, слаб туризъм”. 

Туристически ресурси и потенциали: Пренасяйки предишна оценка, че „Област Стара 

Загора е регион с богат потенциал за развитие на туризъм ...”, препотвърждаваме и едно от 

стратегическите направления в новия планов документ на областта. 

Стара Загора е „тил” на южната черноморска дестинация. Този факт определя и типът на 

туристическото му развитие. Най-често Стара Загора е вторична дестинация за 

обогатяване на черноморските туристически продукти. 

Стара Загора е съхранила и постепенно развива ресурсите си културен туризъм. Реализира 

се отдавна замислен мащабен проект по експонирането на впечатляващия форум и 

амфитеатър на Августа Траяна. След продължителна инвестиционна агония се съвзема и 

обогатява предлагането в Старозагорски минерални бани. Яката от живописни села в 

Сърнена Средна гора се стягат за селски туризъм с автентичен фолклорен акцент. Павел 

баня се радва на добра посещаемост, но не прави адекватни усилия за обогатяване на 

продукта си за балнеотуризъм. Казанлък е дарен с уникално културно и природно 

наследство, но потенциалът им остава неоползотворен. Големи резерви за екотуризъм се 

крият и в малкия Мъглиж. Районът изобилства с атрактивни атрактивни планински 

комплекси. Равнинните части на областта са наследили множество тракийски могили – 

база за проучване и социализация чрез познатите форми на „археологически училища на 

терен”. Опирайки се на Казанлъшката гробница и новооткритата „Голяма косматка”, 

множеството други културни ценности и фолклорни традиции, областта има потенциала 

да създаде и предложи продаваеми туристически продукти в цялата палитра на 

алтернативните форми на туризъм. Общините Павел баня, Стара Загора и Казанлък имат и 

шанса да възродят и доразвият балнеолечебния туризъм. 

Туристическият потенциал на област Стара Загора е съхранен и се пренася в новата 

стратегия като съществен ресурс за развитие. Развитие във всички изброени проблемни 

насоки. Развитие, насочено към всички форми на туризъм – балнеоложки (Павел баня, 

Стара Загора и Казанлък), културен (Стара Загора, Казанлък), маршрутно-познавателен, 

ловен , риболовен, селски. 
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Набелязаното и многократно мотивирано развитие ще стане възможно само след 

преодоляване на «местния егоизъм» (всяка община се стреми да развие собствен продукт). 

Необходима е единна областна, дори регионална туристическа стратегия и координирана 

програма с приоритизирани намеси.  

Решителни стъпки в това направление вече са направени. По ОПРР стартират три проекта 

на обща стойност над 8,2 млн.лв. Единият е за консервация и експониране на останките от 

римския град Августа Траяна в гр. Стара Загора – «КИН – туристическа атракция». 

Вторият, наречен «Нов живот за миналото», се реализира като аххеологически парк с 

възстановки в гр.Раднево (където до момента няма регистриран туризъм). Третият, 

наречен «Електронна платформа за регионалния туризъм», фокусира усилията си върху 

посочената слабост – да се преодолее разпокъсаността в туристическата информация и 

маркетиране.  

Крайната цел е да се сглоби богат и атрактивен туристически продукт, да се разнообрази 

туристическото предлагане и да постигне по-равномерно разпределение на ползите от 

туризма сред общините. Други важни аспекти за бъдещото развитие на регионалния 

туризъм са: 

- Да се удължи туристическия сезон; 

- Да се увеличи броят на посетителите; 

- Да се повиши туристическата привлекателност на района; 

- Да се повиши значимостта на туризма в структурата на местните икономики; 

Това са стъпки в необходимата посока на развитие. Те не трябва да останат изолирани. 

Новата стратегия на областта следва да ги подкрепи със съответни специфични цели и 

мерки, както и с препоръки към общинските планове. 

 

2.6. Техническа инфраструктура 

Пътната инфраструктура на областта има осезателни подобрения. След скорошното 

завършване на Лот 2 от АМ „Тракия”, областта достига едни от най-добрите показатели за 

изграденост на пътната мрежа.  
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Общата дължина на републиканската пътна мрежа (РПМ) в областната територия е 888,3 

км, от които 865,2 км са с асфалтова и трошенокаменна настилка. Автомагистралните 

трасета покриват 73 км (8,2%) от общата дължина на областната РПМ. Първокласните са 

167,3 км., а второкласните – 215 км. Най-голям дял (45,3%) и съответна дължина (379,7 

км) имат третокласните пътища. Средната гъстота на пътната мрежа е 172,5 км/1000 км2.  

Пътната мрежа осигурява транспортна достъпност от областния център в изохрон до 45 

минути за почти всички общински центрове. Извън това покритие остават Раднево, 

Гълъбово и Братя Даскалови. 

Поддържането на пътищата от втори и трети клас20, както и общинската пътна мрежа 

продължава да бъде основен проблем. Поради хроничен финансов дефицит се правят само 

текущи ремонти, което води до общо влошаване на пътната настилка. Твърде скромни са 

привлечените средства за рехабилитация на общински пътища по ОПРР. Закъснява 

прилагането на мерките за подобряване на инфраструктурата в селата по ПРСР. 

                                                 
20 Около 30% от третокласните пътища са в лошо състояние 
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Плановете на „Областно пътно управление” Стара Загора за периода 2013-2020 съдържат 

около 20 конкретни проекти за рехабилитация, ново строителство и съответно 

инвестиционно проектиране: 

  Път Дължина Години Източник 
  РЕХАБИЛИТАЦИЯ 144,7     

1 Път II-57 Ст.З. - Раднево 31,8 2014 ОПРР 
2 Път III-5007 Ягода-Шаново-Конаре  31,8 2013 АПИ 
3 Път II-56 Шипка - Г.Сахране  3,1 2013 ОПРР 
4 Път III-5504 Мъдрец - Гълъбово 15,7 2017-18 АПИ 
5 Път III-663 Чирпан - Димитровград 10,8 2018-20 АПИ 
6 Път III-608 Пъстровов - Съединение 11,1 2014-15 АПИ 
7 Път II-55 Гурково - Паничерево 14,5 2015-16 АПИ 
8 Път III-608 Сливен-Маца - път II- 55 5,3 2017-18 АПИ 
9 Път III-559 Полски градец - Тополовград 4,5 2017-18 АПИ 

10 Път III-5032 Опан-Разделна-Гълъбово 16,1 2013-14 АПИ 
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО 36,6     

1 АМ "Марица" Лот 1 Оризово - Кап.Андреево 31,4 2011-13 ОПТ 
2 Път I-5 Летище Ст.З. - АМ "Тракия" 5,2 2013-14 ОПТ 
3 Реконстр. Път III-809-I-6 Радунци-Борущица   2017-18 АПИ 

  ПРОЕКТИРАНЕ 67,3     
1 Път III-5007 Ветрен-Николаево- 0,1 2013 АПИ 
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Конаре..надлез 

2 Път III-608 Пъстрово-Съединение 11,1 2013 АПИ 
3 Път II-57Стара Загора - Раднево 31,8 2013 АПИ 
4 Път II-55 Гурково - Паничерево 14,5 2014 АПИ 
5 Път III-608 Сливен-Маца - път II- 55 5,3 2016-17 АПИ 
6 Път III-559 Полски градец - Тополовград 4,5 2016-17 АПИ 

 Източник: "Областно пътно управление" Стара Загора  
 

ВиК: Водоснабдяването в областта се управлява от експлоатационната фирма 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора. Покритието на мрежата е 99,8% 

от населението. Без централно водоснабдяване са само малки села в периферните общини. 

Питейната вода се осигурява от общо 448  водохващания с 335 помпени станции с общ 

дебит от 1778 литра в секунда.  

 Брой 
Дренажи 135 
Каптажи 29 
Шахтови кладенци 128 
Тръбни кладенци 156 

ОБЩО 448 
Източник: „ ВиК” ЕООД – Стара Загора 

Този тип водоснабдяване е изключително зависимо от наличието на валежи и води до 

резки промени в дебита – от 50 до 100 пъти. Това е основната причина за сезонните 

режими на водоподаване. В допълнение, системата на водоснабдяване не разполага с 

пречиствателна станция за питейни води. 

Водопроводната мрежа е с обща дължина 3343 км (1187 км външни и 2139 км селищни 

водопроводи). Отчетена е над 80% амортизираност на водопроводите, водеща до чести 

аварии и големи загуби на питейна вода. 

Благодарение на въведените автоматични системи за водоподаване, както и на скорошна 

реконструкция и разширение на водоснабдителната система и вътрешната водопроводна 

мрежа на гр. Стара Загора, отпада режима на водоснабдяване на областния град. От 40% 

засегнато население през 2006 г., сега с режим на водоснабдяване е под 1%21. 

Канализацията е факт само в 8 от селищата на областта, и то с различна степен на 

изграденост. Частични канални мрежи има и в гр. Мъглиж, гр. Гурково и с.Николаево 

(свързващи общо около 3000 обитатели), но те не са предадени за експлоатация на ВиК 

дружеството. ПСОВ има в гр.Раднево (от 1970 г., с нужда от реконструкция), в гр.Павел 

баня (от 1987 г.), гр. Казанлък (от 2001 г.)  и гр. Стара Загора (от 2011 г., обслужва и 

Димитровград). Всички областни градове с над 10000 екв.ж. са с относително изградени 

                                                 
21 Малки населени места с локални водоизточници (чувствителни на засушавания) и амортизирани мрежи. 
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канализационни мрежи, вариращи от 97% покритие (гр.Казанлък) до 45%  - гр. Павел 

Баня. Необходимост от доизграждане има във всички населени места.  

Сред мащабните ВиК проекти в настоящия планов период са: изграждането на ПСОВ 

“Стара Загора” и довеждащите колектори към нея; в Казанлък - “Интегриран воден 

проект” по ОПОС22; в общините Гурково, Мъглиж и Николаево се реализират проекти по 

ОПОС за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежи и ПСОВ.  

ОПОС   хил.лв. срок 
Николаево  Проект ПСОВ и канализация 341 изп. 
Мъглиж и с.Тулово Проект ПСОВ и канализация 813 изп. 
Гурково Проект ПСПВ и ПСОВ и ВиК мрежа 857 изп. 
Казанлък Интегриран ВиК проект кв. Хр.Ботев и с.Овощник 6422 изп. 

Казанлък Интегриран ВиК- реконстр. ПСОВ 22975 
2012-
2015 

Раднево Интегриран ВиК- ПСОВ и мрежи 38950 
2012-
2015 

Стара Загора Интегриран ВиК- реконстр. Канал 40400 
2012-
2014 

Гълъбово ПСОВ и мрежа канал 33841 
2012-
2014 

Област Ст.Загора 
Планове за управление язовири "Овчарица" и 
"Жребчево" 418 

2012-
2014 

 ОБЩА СТОЙНОСТ  145017  
Източник: ИСУН 

Проблемът с канализацията и пречиствателните съоръжения в малките населени места 

неизбежно се пренася за следващите планови периоди. 

Енергийната инфраструктура е адекватна на потребностите. За да подобри качеството на 

електрозахранване и намаляване на технологичните загуби, експлоатационното дружество 

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД планира да: 

- Изгради нови и подмени амортизирани кабелни линии; 

- Изгради нови трафопостове и подмени амортизирани; 

- Подмени въздушни електропроводи с подземни; 

- Премине от напрежение 10 kV на 20 kV в градовете Стара Загора и Казанлък; 

- Изгради автоматизирани възлови станции; 

- Изгради нови подстанции 110/20 kV за посрещане на електрическите товари. 

Развитието на телекомуникациите е централизирано в ИАЕСМИС23 и се реализира с 

планираните темпове и качество. Предвидено е поетапно да се изграждат мрежите за 

                                                 
22 Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. Христо 
Ботев и изграждане на канализационна помпена станция с тласкател, с. Овощник 
23 Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 



Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 42 

достъп на общините към ЕСМ, до достигане на единна мрежова свързаност между всички 

централни и териториални органи на изпълнителна власт и местните органи на 

управление. Достъпът до фиксиран интернет е осигурен в 19 селища, а чрез мобилната 

мрежа, до 98,97% от населението на съставните общини. Широколентов достъп имат над 

15000 потребители.  

Газификация: По данни от експлоатационното дружество „Овергаз Изток” АД, опериращо 

в територията на община Стара Загора, газоразпределителната мрежа е с обща дължина 

129 км, от които 25 км. захранващи индустриалните зони, както и 104 км. в жилищните 

квартали на града. Всички промишлени и обществени обекти, както и над 30000 

домакинства са с осигурен достъп до това енергоефективно и екологично гориво. 

Развитието на мрежата е непрекъснато, но зависимо от желаещите да се включат 

ползватели. Към края на 2012 г., дружеството има 68 промишлени, 265 обществени и 3027 

битови потребители. Другите  газоснабдени градове са Казанлък и Гурково. 

2.7. Демографско и социокултурно развитие 

Демографска характеристика, процеси и тенденции 

Световната банка: Демографската криза е най-големият проблем за България 

Горната теза е напълно валидна и за област Стара Загора. По брой на населението, 

областта е на пето място сред останалите - 333265 души към 01.02.2011 г. Това е 4.5 % от 

населението на страната. Населението на областта е разпределено в 1124 града и 195 села. 

За периода между двете преброявания населението на областта намалява с 37750 души (-

10,1 %), дължащо се на отрицателен естествен и механичен прираст: 

Население към  
Район, област, общини 

2001 г. 2011 г. 
Прираст  

Прираст 
(%) 

България 7928901 7364570 -564331 -7,1% 
Югоизточен район 1168706 1078002 -90704 -7,8% 
Област Стара Загора 370615 333265 -37350 -10,1% 
Братя Даскалови 11065 8677 -2388 -21,6% 

Гурково 5676 5127 -549 -9,7% 

Гълъбово 16182 13394 -2788 -17,2% 

Казанлък 81533 72581 -8952 -11,0% 

Мъглиж 12973 10180 -2793 -21,5% 

Николоево 4948 4346 -602 -12,2% 

Опан 4142 2950 -1192 -28,8% 

Павел баня 15891 14186 -1705 -10,7% 

Раднево 24280 20079 -4201 -17,3% 

Стара Загора 167661 160108 -7553 -4,5% 

Чирпан 26264 21637 -4627 -17,6% 
Източник: НСИ 

                                                 
24 с. Крън, община Казанлък, е обявено за град след преброяването 
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Средната гъстота на населението в област Стара Загора е 64,7 д./км2 при средна за 

страната – 66,34 д./км2. В рамките на областта, гъстотата на населението варира 

значително – от 157,1 д./км2 в община Стара Загора, до 11,5 д/к2 в община Опан. 

Територия Население Гъстота  
Нас. 
места  Район, област, общини 

км² Брой д/км² Брой  
БЪЛГАРИЯ 111 001,9 7 364 570 66,3 5302 
Югоизточен район 19 798,7 1 078 002 54,5 681 
Област Стара Загора 5151,1 333265 64,7 206 
Братя Даскалови 526,3 8677 16,5 23 
Гурково 292,3 5127 17,5 11 
Гълъбово 348,9 13394 38,4 11 
Казанлък 634,8 72581 114,3 20 
Мъглиж 388,9 10180 26,2 15 
Николоево 96,5 4346 45,0 4 
Опан 257,5 2950 11,5 13 
Павел баня 518,7 14186 27,3 13 
Раднево 545,1 20079 36,8 24 
Стара Загора 1019,4 160108 157,1 51 
Чирпан 522,9 21637 41,4 21 

Източник: НСИ и Агенция по кадастъра 
 

По данни на преброяване 2011 г.,  в десетте града на областта живеят 235027 души, или 

70,5 % от населението на областта, което е по -ниско от градското население на страната -

72.5 %. В областния център живее 58,8 % от градското население (138272 човека). В 

периода 2001 – 2011 г., населението на всички градове от областта намалява. 

Долната карта визуализира неравномерното пространствено разпределение на 

населението: 
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Според броя на населението си, градовете в областта се категоризират, както следва: 

голям град - Стара Загора (138272 д.), среден град - Казанлък (47325 д.), малки и много 

малки градове - останалите 8 града. Така допълващи и балансиращи областния център са 

Казанлък и в известна степен, енергийно-промишлените центрове Гълъбово и Раднево. 

Раждаемост: През 2007 г., в областта са родени 3547 деца (9.9 ‰), а през 2011 г. - 3308 

деца (10.0 ‰). Коефициентите на раждаемост в страната за съответните години са били 

9.8 ‰ и 9.6 ‰. Тенденцията в развитието на раждаемостта се проследява и чрез 

коефициента на плодовитост – 1,73 живородени деца (2011 г.) за област Стара Загора (при 

минимално необходим за просто възпроизводство – 2,1). 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. Коефициентът на 

смъртност в областта е 15.5 ‰ при среден за страната - 14.7 ‰.  

Естественият прираст за периода 2007-2011 г. е отрицателен и е по-висок от средния за 

страната. Само община Николаево има положителен естествен прираст - 1.8 % за 2011 г. 
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Той се дължи на ромското население. С високи отрицателни стойности се отличават 

общините Опан (- 33.8 ‰) и Братя Даскалови (- 17.3 ‰). 

Естествен прираст -‰

-25,2

-30,7

-23,7

-33,8

-23,2

-40,0

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Област Стара Загора -5,5 -4,7 -4,5 -5,2 -5,5

Братя Даскалови -17,5 -15,7 -13,1 -14,5 -17,3

Гурково -5,3 -5,3 -0,4 -2,1 -1,4

Гълъбово -11,0 -11,6 -11,6 -11,9 -12,6

Казанлък -5,3 -4,9 -4,5 -6,4 -5,3

Мъглиж -5,9 -2,5 -4,2 -2,8 -4,0

Николаево -1,0 2,1 3,9 -1,7 1,8

Опан -23,2 -25,2 -30,7 -23,7 -33,8

Павел баня -7,7 -7,6 -4,9 -6,1 -6,2

Раднево -10,2 -9,8 -7,3 -6,7 -9,8

Стара Загора -2,8 -2,0 -2,0 -2,7 -3,3

Чирпан -8,0 -7,4 -10,4 -9,2 -8,3

2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
В резултат на вътрешен механичен прираст, общото население на областта между двете 

преброявания е намаляло с 1539 д. в резултат на изходяща миграция към София (град), 

Бургас и Пловдив.  
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
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Към 1.02.2011 г., жените са 170499 (51.2 %), а мъжете са 162771 души (48.8 %), или на 

1000 мъже се падат 1047 жени. Подобна е структурата и на национално ниво. 

Възрастовата структура на населението е малко по-благоприятна от фона на средната за 

страната. Делът на населението на възраст под 15 г. е с по-добри показатели от средните 

за страната с 0,4%. Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с относителен дял 

66,9 %, като в община Стара Загора достига- 70 %. Относителният дял на населението над 

65 г. е 19,5 % при среден за страната - 18,5 %. 
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Възрастова структура на населението 2011 г.
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60 - 64 г.). Към 01.02.2011 г., това съотношение в областта е 65 %, при 70 % общо 

за страната.  

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г., е 49,4 %. Това 

означава, че на 100 лица на възраст 15–64 г. се падат около 49 лица под 15 г. и над 65 г.  

На общинско ниво, с най-благоприятно съотношение е община Стара Загора - 42,9 %, а в 

най-неблагоприятно - община Опан (116,8 %). 

Коефициенти на демографско заместване (брой) и на възрастова зависимост (% )
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
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Етно-демографска характеристика на населението: Лицата, които са се възползвали от 

правото на доброволен отговор на въпроса за етническо самоопределение, са 92,4 % от 

населението - 308106 д. Българската етническа група обхваща 265618 лица, или 86,2 % от 

лицата, декларирали етническото си самоопределение, при 84,8 % средно за страната. 

Ромският етнос е втория по численост - 24018 души - дял от 7,8 %, при средно 4,9 % за 

страната. Най-голям е делът на ромския етнос в общините Мъглиж (30,6 %) и Николаево 

(26,4 %), докато в община Опан е само 2.8 %. Турската етническа група наброява 15035 

лица (4,9 % от всички лица в областта, при 8,8 % средно за страната). Към „други 

етнически групи” са се самоопределили 1715 лица, или 0,6 %. Лицата, които не са се 

самоопределили са 1720 (0,6 %). 

Образователна структура на населението: Към 2011 г., броят на лицата с висше 

образование в област Стара Загора е 52102 (16,7 %). Средният дял за страната е 

осезателно по-висок – 19,6 %. Лицата със средно образование са 140936 (43,2 %). 

Вътрешно-общинските различия в относителния дял на висшистите са значителни. При 

дял от 22,7% в община Стара Загора, само община Казанлък има сравнима стойност – 

16,4%. Останалите 9 общини с ас далеч по-ниски дялове. С начално образование са 25685 

лица (8.2 %), а с незавършено начално - 16417 лица (5.3 %). За първи път през настоящото 

преброяване е включена категорията “никога непосещавали училище”. Броят на тези лица 

в областта е 4683, или 1,5 % от населението на 7 и повече навършени години. С висок 

относителен дял по този показател са общините Мъглиж 7,0 % и Николаево 4,3 %. Това са 

основно лица от ромската етническа група.  

Заключение: Отрицателен прираст, застаряване, емиграция. Независимо от отчетената 

повишена раждаемост през последните години, негативните демографски характеристики 

остават почти непроменени в желана посока. Към негативните тенденции в малките 

общини се добавя ниска грамотност, ниска заетост, висока безработица, ниски доходи, 

свито потребление, натурални стопанства. Положителни статистически данни има за 

жилищното потребление (от 476 на 490 жилища/1000 човека), но и това е илюзорно 

подобрение, защото е за сметка на намаляло население, а не на реално повишен жилищен 

стандарт. 

В територията на областта се оформят зони на депопулация – „бели и сиви петна”, 

землища с население под 100 човека. Такива са планинските части на общините Мъглиж и 

Гурково, както и северните части на Братя Даскалови. 



Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 49 

 

 

Икономическа активност, заетост, безработица 

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15+ в област Стара Загора за 

периода 2007-2011 г. намалява с 1,4 %. Стойността на коефициента през 2011 г. възлиза на 

45,1 %, което е малко по-високо от средното за страната – 45,6 %. За ЮИР, коефициентът 

на заетост е 44,1 %, %, или областта е с по-високи показатели за заетост от района. Всички 

останали области в района са с по-ниски показатели (Бургас и Ямбол с 44,5 %, Стара 

Загора – 41,4 % ). Коефициентът на заетост в по-ограничената група 15-64 г. е с 

аналогични, но по-високи стойности: 
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Коефициент на заетост в групата 15-64 г.
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България 64,0 62,6 59,7 58,5

Югоизточен район 62,3 61,2 58,5 57,1

Област Стара Загора 64,0 64,2 63,5 61,8

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Важна е констатацията, че на фона на значителен спад в страната и в района, област Стара 

Загора успява да задържи по-плавен и по-малък спад в заетостта. Почти аналогична е и 

тенденцията в икономическата активност, но при тревожен изразителен спад през 2010-

2011 г. 

Коефициент на икономическа активност в групата 15-64 г.

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

69,0

България 67,8 67,2 66,5 66,0

Югоизточен район 66,2 65,6 65,5 64,7

Област Стара Загора 66,9 66,7 68,1 66,1

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Пропорциите на наетите в обществения и частния сектори варират в голям диапазон. 

Най-значим обществен сектор има в трудовите пазари на Гълъбово (71,4% - заради 

държавната ТЕЦ) и Павел баня (58,7% - заради санаториалния комплекс).  
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Съотношения на наетите в обществения и частния сектори, 2011 
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Безработицата, макар и на по-ниски нива спрямо регионалните и националните, 

продължава да нараства с осезателни темпове. За периода 2008-2012 г., тя се е увеличила 

от 4,3% на 10,6%, без признаци за затихваща или обратна тенденция. И докато 

индустриалните центрове успяват да поддържат приемливо ниво, малките и периферни 

общини изглеждат в катастрофално положение: 

Безработица по общини, 2012 г. % 
Николаево 55,6 
Братя Даскалови 40,9 
Мъглиж 32,8 
Гурково 28,1 
Чирпан 23,2 
Павел баня 17,7 
Опан 15,9 
Гълъбово 10,4 
Раднево 9,9 
Казанлък 9,4 
Стара Загора 6,9 
Област Стара Загора 10,6 
Източник: НСИ 
 

Доходите на домакинствата са с трайна тенденция на абсолютно увеличаване, но с 

темпове около или под тези на инфлацията. За период от 5 години (2007-2011), доходите 

са нараснали с 14%, или с по 2,8% на година. В реално изражение, средната покупателна 

способност на българите не се е повишила,  адори се е намалила. Положителен е фактът, 

че нивото и темповете на увеличение на доходите в област Стара Загора са осезателно над 

тези за страната. 
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Общ доход на домакинствата и лицата
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Темата «бедност» следва да присъства във всички планови документи по две обективни 

причини – защото я има и защото един от националните ангажименти по стратегия 

«Европа 2020» е да намалим бедността с 16% до 2020 г. (при средно 25% за ЕС). 

Насърчаването на социалното включване и борбата с бедността е една от 

общоевропейските тематични цели за постигане на «приобщаващ растеж». Социалното 

включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими социални общности, 

деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за социално включване се 

изразява в две насоки: 

- Социално подпомагане на лицата в риск и на определени категории лица с висока 

степен на бедност; 

- Превенция на рисковите фактори за социално изключване и изолация, водещи до 

попадане в трайно маргинализирани социално уязвими групи. 

Бедността е един от най-острите социални проблеми на обществото. ЮИР и област Стара 

Загора не са изключение. Рутинно проучване на НСИ на бедността в България 

(представително до ниво област) илюстрира неблагоприятните въздействия на кризата 

върху групата хора, съществуващи под прага на бедност. Най-влиятелен фактор за 

влошаване е безработицата и обратно – увеличената заетост ще означава и движение към 

една от целите – намаляване на бедните. Най-уязвими на бедност са безработните (над 

50%), следвани от пенсионерите (над 30%) и групата на други неактивни лица (28%). 

Долната графика илюстрира относително постоянни нива на бедност сред групите по 

икономическа активност:  
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Относителен дял на бедните по икономическа активност
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
 

Здравеопазване и социални грижи  

Системата на здравеопазване в област Стара Загора е добре развита и като цяло, добре 

покрива нуждите на областта от здравна помощ. Областната здравна инфраструктура 

разполага със 17 болнични заведения с общ капацитет от 2599 легла. Многопрофилните 

болници са 8, с 1496 легла, а специализираните - 9 бр. с 884 легла. Многопрофилните 

болници са разположени в гр. Стара Загора (4 бр., от които една университетска) и по една 

в градовете Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан. Пет от специализираните болнични 

заведения са съсредоточени в гр. Стара Загора: Специализирана болница по 

пневмофизиатрични заболявания; Специализирана хирургична болница, Комплексен 

онкологичен център, Център по психично здраве, Районен център по транфузионна 

хематология. Многото специализирани болници превръщат гр. Стара Загора във важен 

здравен център на страната. Другите три специализирани болници с национално значение 

са в гр. Павел Баня (Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс), 

с. Радунци, община Мъглиж (Специализирана болница за долекуване и продължително 

лечение на белодробни болести) и гр. Раднево (Държавна психиатрична болница).  

Здравната инфраструктура се допълва от 7 бр. други лечебни и здравни заведения със 365 

легла и още 83 бр. лечебни заведения за извънболнична помощ (5 бр. диагностично 

консултативни центрове, 38 медицински центрове, 39 самостоятелни медико-

диагностични и медико-технически лаборатории и един дентален центрър.  

Лечебните заведени за специализирана извънболнична помощ са неравномерно 

разпределени в територията на областта. Повечето ДКЦ и медицински центрове са 

разкрити в гр. Стара Загора, както и повечето от практиките на лекарите-специалисти. 
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Това води до концентриране на специализираната медицинска помощ в града и 

принуждава пациентите от другите общини да пътуват до Стара Загора за извършване на 

специализирани изследвания и консултации.  

Областната система за спешна медицинска помощ се състои от Център за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП) – Стара Загора, който обслужва населението на всичките 

общини чрез своите 9 филиала: гр. Стара Загора (обслужва населението от общиините 

Стара Загора и Опан); с. Братя Даскалови; гр. Гурково (обслужва населението от 

общините Гурково и Николаево); гр. Гълъбово; гр. Казанлък; гр. Мъглиж; гр. Павел баня; 

гр. Раднево; гр. Чирпан. Сериозен проблем за ЦСМП – Стара Загора се явява кадровото 

обезпечаване на дейността, най-вече по отношение на висшия медицински персонал. 

Освен това, често ЦСМП е единствената възможност за достъп на населението до 

медицинска помощ, като това се отнася и за контингента граждани, които са с нарушени 

здравноосигурени права (най-често от етнически малцинства и социално-слаби). 

Общата осигуреност на населението в областта с легла в лечебните и здравни заведения 

през 2011 г. е 908 на 100 хил. души (при 785 за страната). Съответната осигуреност в 

заведенията за болнична помощ е 785 легла (при средно 647 за страната).  

Обслуженост с легла, лекари и зъболекари (брой/10000 жители)
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

През 2011 г., броят на лекарите в областта е 1421, а на медицинските специалисти по 

здравни грижи – 2405. Лекарите по дентална медицина са 277. Осигуреността с лекари е 
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42,9 на 10000 души, а със зъболекари – 8,4. Областта има по-добра от националната 

осигуреност с лекари и малко по-ниска – със зъболекари. Продължавайки статистическите 

сравнения, през 2011 г., един лекар в областта е обслужил 233 човека, при 258 за страната.  

Проблемите пред областната система на здравеопазването могат да се сведат до:  

- Отдалеченост на периферните общини и селища от мястото на предлагане на 

медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна); 

- Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, включително и 

на живеещите в малки населени места, отдалечени от градските центрове; 

- Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги;  

- Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения. 

Социалните услуги се осигуряват от мрежа на специализирани институции. Тя е 

сравнително добре развита и разполага с общо 18 заведения с общ капацитет 1164 места: 

домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за възрастни хора с умствени 

увреждания, домове за възрастни хора с деменция, домове за психични разстройства, 

домове за възрастни хора с физически увреждания.  

Стара Загора заведения  капацитет  
Специализирани институции  18 1164 
   в това число:     
Домове за стари хора 9 395 

Домове за деца или младежи с умствени 
увреждания 2 164 
Домове за възрастни хора с физически 
увреждания 1 211 
Домове за възрастни хора с умствени 
увреждания 2 130 
Домове за деца, лишени от родителски грижи 4 264 
Източник: НСИ 

Подобно на здравните услуги, в периферните територии на областта, видовете и 

качеството на социалните услуги са ограничени. Основни акценти в областната стратегия 

за социални услуги са: осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги, 

повишаването на тяхното качество, изграждането на публично-частни партньорства за 

предоставянето им, подобряване на материално-техническата им база. Провежданата 

политика за предоставяне на социални услуги е базирана на осъзната необходимост от 

смяна на действащия модел (водещ до деинтеграция) с друг, осигуряващ условия за 

интеграция на уязвимите лица и групи. 
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Социалното включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими социални 

общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за социално 

включване се изразява в две насоки: 

- Социално подпомагане на лицата в риск и на определена категория лица с висока 

степен на бедност; 

- Превенция на рискови фактори за социално изключване и изолация, водещи до 

попадане на трайно маргилизирани социално уязвими групи. 
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Образование, висше образование и научни институции  

Предучилищното образование се осъществява в детските градини, които са целодневни, 

полудневни и седмични и за деца със специални образователни потребности и с хронични 

заболявания. Възрастта на децата, обхванати в детските градини, е 3-6 години. 

В периода 2007-2011 г., децата, посещаващи детските градини са с еувеличили с 11,3 % 

(от 9257 на 10302 деца). Макар и с малко, има увеличение и на педагогическия персонал - 

от 838, на 843. Същевременно, детските градини с анамалели от 107 на 104 бр. (с 2,8 %) . 

Закритите детски градини са в обезлюдяващите се периферии на областта. 

Детски градини в област Стара Загора за учебната 2011/2012 г. 
Област, общини Брой Деца Групи Персонал Учители 

Област Стара Загора 104 10302 423 843 793 

Братя Даскалови 8 167 10 21 21 

Гурково 3 137 6 10 10 

Гълъбово 4 396 16 31 30 

Казанлък 30 2342 102 216 198 

Мъглиж 7 298 14 28 27 

Николаево 4 194 8 17 16 

Опан 2 41 3 4 4 

Павел баня 10 490 21 41 40 

Раднево 7 615 33 65 61 

Стара Загора 26 5048 182 362 341 

Чирпан 3 574 28 48 45 

Източник: НСИ           

 

Областният нетен коефициент на посещаемост в детските градини е по-нисък от средния 

за страната (с1,2%) и по-висок от този на ЮИР с 1,2%. Средният брой деца на един учител 

в областта е 13 - малко по-висок от средният за страната. 

Независимо от намаляването на детските заведения, може да се обобщи, че в сферата на 

предучилищното образование се наблюдават положителни промени. Повишава се 

достъпът до услугата и ефективността на функциониране на заведенията.  

Училищата в област Стара Загора намаляват. От учебната 2007/2008 г. до учебната 

2011/2012 г. са закрити 8 учебни заведения (основно бщообразователните училища). Броят 

на специализираните училища и професионални гимназии се запазва постоянен. 

Област, общини Общо 
Общо-

образователни 
и специални  

Професионални 
гимназии 

Училища 
по 

изкуства  

Професионални 
колежи 

Обл. Стара Загора 134 107 24 2 1 

Братя Даскалови 6 6 - - - 

Гурково 2 2 - - - 

Гълъбово 5 4 1 - - 
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Казанлък 28 22 5 1   
Мъглиж 8 7 1 - - 

Николаево 5 4 1 - - 

Опан 1 1 - - - 

Павел баня 10 9 1 - - 

Раднево 7 6 1 - - 

Стара Загора 53 39 12 1 1 

Чирпан 9 7 2 - - 

Източник: НСИ           

 

За учебната 2011/2012 г., броят на учениците е 36402 а на учителите - 2804. През 

визирания период, броят на учениците в областта е намалял с 3555 (от 39957 през 

2007/2008), а на учителите - с 583. Демографските тенденции дават солидни аргументи за 

прогноза към паралелно редуциране на образователната инфраструктура и свиване на 

системата като цяло. 

Професионалното обучение се осигурява от 24 професионални гимназии и един 

професионален колеж. Броят на напусналите учащи (I-VIII клас) намалява от 951 ученика 

през 2007/2008 г., на 675 ученика през 2009/2010 г., но все още е значетелен. Най-ясно 

феноменът се проявява в градските ромски гета. 

Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към създаването на 

защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Към момента за учебната 

2011/2012 г., в областта има 43 средищни училища и 1 защитено училище (с.Опан). Те са 

елемент на социална защита и част от регионалната политика на ниво NUTS4.  

Висшето образование е представено от Тракийски университет – гр. Стара Загора, 

обучаващ над 4800 студенти в 6 факултета - аграрен, ветеринарномедицински, 

медицински, педагогически, стопански и потехника и технологии. 

Съществуващият научен потенциал извън ВУЗ е ограничен, което не съдейства за 

развитие на иновативния капацитет на областта. Броят на функциониращите организации 

в сферата на научноизследователската дейност в областта е твърде малък. Представен е от 

Земеделски институт, гр. Стара Загора и Институт по памука и твърдата пшеница, гр. 

Чирпан, както и от базите за техническо развитие към по-големите производствени 

предприятия в град Стара Загора и Казанлък. 

Все още системата на образованието в областта не е достатъчно гъвкава и реформирана, за 

да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически 

кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от 

специализирани професионални гимназии да бъде оптимизирана, за да се синхронизират 
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резултатите от нейната дейност с реалното търсене на пазара на труда. С цел повишаване 

на добавената стойност и конкурентоспособността на регионалното производство, следва 

да бъде засилено развитието на приложните изследвания и разработки на иновативни 

технологии. 

Култура: Най-развитата и жизнена мрежа от културни средища, е тази на читалищата. 

Към 2011 г. в областт афункционират 147 читалища. Културната инфраструктура включва 

още регионалната библиотека “ Захарий Княжевский”, художествените галерии в 

Казанлък и Стара Загора, Старозагорската опера, драматичният театър “Гео Милев” и 

Държавният куклен театър. Областта има и силно развита музейна мрежа (12 музея). Най-

нов, богат и значим е Регионалният исторически музей в гр. Стара Загора (открит на 3 

март, 2009 г.). Национален парк – музей “Шипка-Бузлуджа” (включващ Храм-паметника 

“Рождество-Христово” в гр. Шипка, Парк –музея “Шипка” с паметника на свободата на 

връх Шипка и Паметник на победата край с. Шейново) е дестинация за много български и 

чуждестранни посетители – туристи. Исторически музеи, гр. Казанлък, вкл. Казанлъшката 

гробница, Музей на розата, Историко-етнографски комплекс “Кулата”, гробниците в 

Долината на тракийските владетели и Дом “Петко Стайнов”. Този комплекс е все още 

неоползотворен потенциал за развитие на културния туризъм в Казанлък.  

Културният календар на областта е наситен с традиционни и добили популярност 

събития25..  

Културно-историческо наследство: Област Стара Загора е с богато културно-историческо 

наследство. По данни на НИНКН, декларираните и обявени недвижими културни 

ценности наброяват 682 (от които 1 със световно значение, 147 с национално значение и 3 

резервати).“Казанлъшката гробница” е единственият шедьовър на тракийската материална 

култура под закрилата на ЮНЕСКО. Други 12 национални паметника на културата26 

превръщат района в “Долината на тракийските царе” – огромна културна ценност, все още 

чакаща валоризация чрез туризъм. Гр. Стара Загора е наследил и уникални артефакти от 

древни цивилизации: Неолитните жилища, Античен форум, Халколитните медни 

рудници. «Огърлицата» от културн онаследство се допълва и от няколко съхранени 

манастира - Казанлъшки, Мъглишки, Чирпански. 

                                                 
25 В гр. Стара Загора – Фестивал на маскарадните игри и Национален тракийски фолклорен събор. В гр. 
Казанлък: Празник на розата – провеждан ежегодно, Национален конкурс за интимна лирика, Национален 
фотопленер “В долината на розите”, Чудомировите празници - ежегодно в края на март 
26 Гробниците “Оструша”, “Крън-2”, “Грифоните”, “Хелфеция”, “Шушманец”, “Розово”, “Сашева могила”, 
“Голяма Арсеналка”, “Малката могила”, “Голямата могила”, “Светицата” и “Севт III”. 
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В заключение, общата проблемна картина на социалната инфраструктура27, разкрита в 

анализа на ОСР’2011 г., е пренесена и в настоящето, независимо от реализираните в 

изтеклия период проекти по обновяване. Пряката зависимост от неблагоприятните 

икономически и демографски процеси е довела до влошаване на функционалните 

характеристики – качество на образованието, посещаемост на училищата, 

мотивация/квалификация на учителски кадри, достатъчност/достъпност на медицински 

услуги, активност/качество на културен живот, масовост/достъпност на спорт и отдих, 

качество/съдържателност на младежки дейности. Само в дейностите за социално 

подпомагане, подкрепени от реализирани целеви проекти и наскоро приета областна 

стратегия с програма, би могло да се отчете и очаква осезателно подобряване. 

 

2.8. Териториално-урбанистична структура и развитие 

Териториална структура и начин на земеползване:  

Земеделските територии са 253509 ха, което представлява 56% от територията на 

областта. Техният относителен дял е близък до този за страната (59%). Обработваемата 

земя на човек от населението – 6,6 дка, е повече от средното за страната - 6,2 дка/човек. 

Горските територии заемат 166503 ха, или 32% от територията на областта, което е по-

малко от средния дял за страната - 33,6%. Водните площи и течения заемат сравнително 

висок дял - 2% от територията и това се дължи на наличието на два големи и множество 

малки язовири. Делът на антропогенно повлияните територии (за добив на полезни 

изкопаеми, за транспорт и урбанизирани) е твърде голям – 9%. Това се дължи на 

огромните площи за открит въгледобив в мини «Марица – изток». 

Баланс на територията    ха. 

  
ОБЩО земеделски горски водни 

за добив, 
трансп., урбан 

Обл. Стара Загора 514165 253509 166503 12083 82070 
Братя Даскалови 48147 29304 16201 771 1872 
Гурково 29226 6012 20059 1295 1860 
Гълъбово 34800 19199 6501 1232 7868 
Казанлък 63478 23644 27682 1670 10482 
Мъглиж 38887 11983 22038 668 4198 
Николаево 9652 3946 4165 481 1060 
Опан 25748 20200 2148 795 2604 
Павел баня 51868 14772 29376 869 6851 
Раднево 54515 26971 2266 1884 23394 
Стара Загора 106323 57733 27638 1762 19190 
Чирпан 51522 39745 8429 656 2692 

                                                 
27 Здравеопазване, социални дейности, образование, култура. 
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Визуализирана, структурата на земеползването е представена в долните графика и карта: 
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Средната гъстота на населението в област Стара Загора е 64,8 д./км2, съвсем близка до 

средната за страната – 66,3 д./км2.  Гъстотата на населението в рамките на областта варира 

чувствително, като тя е най-висока в община Стара Загора (150,6 д./км2), а най-ниска - в 

община Опан – едва 11,5 д./км2.  

Селищна мрежа, йерархични нива на градовете центрове 

Степента на урбанизация (делът на градското население) в област Стара Загора е 70,5%, 

по-ниска от средната за страната – 72,5%. Най-висока тя е в областния център - 86,4%, 

следвана от община Чирпан – 71,8% и община Казанлък – 67,0%. Сравнително ниска е в 

община Мъглиж – 32,1% и в Павел баня – само 19,5%. Две от общините (Опан и Братя 

Даскалови) са без градско население. 

Град Стара Загора е общински и областен административен център с многостранни 

социално-икономически и културни функции и формира силно поле на пространствено 

влияние, надхвърлящо общинските граници.  

 

В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) на Република България28, 

Стара Загора е силно изявен урбанистичен център от второ йерархично ниво – балансьор 

на Бургас в Югоизточния район. Балансьор на гр. Стара Загора е Казанлък, определен като 

                                                 
28 Разработена в НЦТР и приета от МС през 2012г. 
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център от трето ниво. Останалите общински центрове са от четвърто и пето ниво, 

осигуряващи първични обслужващи функции в собствените си територии.  

Агломерационни процеси, агломерационни ареали и зони на влияние 

В зависимост от степента на развитост и достигнатото йерархично равнище на центъра се 

определя и възможността за формиране на ядро и агломерационен ареал. В полето на 

влияние или в агломерационното образувание се наблюдава взаимообвързаност на града-

център и съседните населени места и тази обвързаност е както функционална, така и 

пространствена. Агломерационните образувания включват териториите на общини или 

части от общини, обвързани териториално и функционално. Регламентирането на 

агломерационните образувания като обект на пространственото и регионалното планиране 

може да доведе до подобряване на управлението им чрез съчетаване на усилията на 

групата общини, в територията на които се формира агломерацията. 

Според Приложение 3 на ОПРР, Стара Загора формира агломерационен ареал, обхващащ 

и общините Чирпан и Раднево. Според НКПР 2013-2025, гр. Стара Загора спада към 

втория тип агломерационни ареали на големи градове в територията само на собствената 

община. Това свиване е обективно доказано с показателите по описване на 

агломерационните процеси и визуалните им физически прояви.. Икономическата 

стагнация и демографският срив по-скоро «капсулират» урбанизационните процеси. 

Активностите са концентрирани в гр. Стара Загора, гр. Казанлък и в енергийния комплекс 

(Раднево – Гълъбово). Останалите общини са с типични прояви на периферия - ниска 

степен на развитие и монофункционална икономическа структура (с аграрен и аграрно-

промишлен характер), с ниска привлекателност за инвестиране в производствена и друга 

дейност и липса на икономическа среда за предприемачество и бизнес. Малко изключение 

от тази картина са Чирпан и Павел баня. 

Селищно развитие, интегрирано градско развитие 

Състоянието на физическа среда в селищата е сериозен проблем за общините както в 

ядрото на агломерацията, така и в периферията. Мрежите на градската техническа 

инфраструктура повсеместно не удовлетворяват адекватно градските нужди. 

Амортизирана е градската физическа среда и сградния фонд в големи части от 

територията на малките градове. Сравнително по-добро е състоянието в центровете на 

градовете, благодарение на общински и частни инициативи. Единствено градовете Стара 

Загора и донякъде Казанлък, предлагат високо-естетична и благоустроена градска среда, 

но само в централните си части. Много сериозни усилия в тези аспекти са от 

първостепенна необходимост за всички градове в областта. 
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В последните години се наблюдава активен процес на увеличаване на урбанизираните 

територии и застрояване с различно предназначение - за промишлено-складови и 

търговски обекти, за обитаване и други функции. Особено интензивен е този процес около 

входно–изходните пътни артерии на областния център. Необоснованите разширения на 

урбанизираните територии поражда сериозни проблеми с инфраструктурното 

осигуряване, което е задължение на общината. Това ограничава ресурсите, необходими за 

обновяване на старите градски структури. 

Градовете Стара Загора и Казанлък са бенефициери на ново поколение планове – т.нар. 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Относително по-добро е 

състоянието и обновяването в централните градски части на големия град Стара Загора. 

Прилагането на интегрирания план за градско възстановяване и развитие ще допринесе 

допълнително за положителното развитие на градската среда в определените зони за 

въздействие. За съжаление малките градове в областта не са предвидени като 

бенефициенти по тази програма и е много проблематично включването им в кампанията 

за интегрирано градско възстановяване и развитие. Това ще засили контраста между 

центъра и периферията, между големия град и малките периферни градове в общините на 

областта. 

В бъдещото развитие на областта от особено важно значение ще бъде да се тушират 

неблагоприятните процеси на диспропорцията между центъра и периферията и да се 

разширява и засилва благотворното влияние на Стара Загора върху останалите населени 

места в областта чрез подобряване на транспортния и комуникационен достъп до услугите 

и културата, които предлага големият град. Малките градове – центрове на общини имат 

своите шансове за превръщането им в опорни центрове на селищната мрежа, обслужващи 

селските населени места, като по този начин се подобри връзката “град-село” в унисон с 

европейските политики за социално и териториално сближаване. 

 

3. Синтезиран анализ (SWOT) 

Възприемайки тематичната структура и съдържание на SWOT-анализа от ОСР’2011, е 

направена ревизия на тогавашните констатации и оценки. Неактуалните са премахнати. 

Добавени са нови формулировки, които са резултат от променения контекст – 

политически, икономически, социален. 

 

І. Териториална структура, природни ресурси – наличие, проблеми, използваемост 

Силни страни 
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� Исторически и съвременен кръстопът – ЕТК 8 и 9; 

� Развита селищна мрежа с изявен център, добра достъпност, липса на сериозни 

релефни препятствия; 

� Разнообразен почвено-климатичен и релефен комплекс, благодатен за 

многопрофилно селско стопанство; 

� Силни рекреационни ресурси29 - потенциал за алтернативен туризъм.  

Слаби страни  

� Непълно оползотворяване на природните дадености; 

� Недостатъчни повърхностни водни течения, при това замърсени с отпадни води; 

� Неоползотворен потенциал на балнеолечението, липса на цялостни туристически 

продукти; 

� Наличие на много “визуални замърсители” (сметища), създаващи лош имидж на 

областта; 

� Наличие на дисбаланс “център – периферии” с всички негативни последствия. 

Възможности  

� Завършване строителството на АМ „Тракия”; 

� Подобряване състоянието на РПМ и общинските пътища на територията на 

областта; 

� Създаване на атрактивни регионални туристически продукти; 

Заплахи  

� Липса на достатъчно финансови средства за подобряване състоянието на пътната 

мрежа;  

� Засилване на вътрешната периферност в резултат на обезлюдяване и стопански 

упадък; 

� Недостиг на финансови средства за ефективно използване на природните ресурси и 

опазване на околната среда; 

� Засилване на засушаванията в резултат от евентуални промени в климата;  

 

ІІ. Човешки ресурси и социално развитие 

Силни страни 

� Наличие на добър демографски потенциал – по количество и качество; 

� Относително добри демографски параметри - в гр. Ст. Загора и в селата с ромски 

общности; 

� Високо образователно равнище (в градовете); 

                                                 
29 Минерални води, гори, водни площи, културно наследство 
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� Висока професионална квалификация и опит във всички сектори на икономиката 

(Ст. Загора и Казанлък); 

� Добре изграден и ситуиран административен център; 

� Утвърдени традиции в развитието на високотехнологичните отрасли от 

индустрията; 

� Университетски център с интеграция в над 16 университета в развитите европейски 

и др. страни. 

Слаби страни  

� Тревожна тенденция в демографското развитие на селата и малките градове – 

силно застаряване, депопулация; 

� Отрицателен естествен прираст (особено силно изразен в селата); 

� Ниско образователно равнище в селата; липсват условия за жизнена кариера на 

млади хора в селата; 

� Намаляване на общия брой на населението и концентрирането му в гр.Ст.Загора и 

неговата община; 

� Намаляващ дял на реално заети от активното население; 

� Миграция на младите хора в други страни и региони на България. 

Възможности  

� Създаване на косвени предпоставки за задържане на население – чрез 

привлекателни работни места и осигурени жилища; 

Заплахи  

� Бързото застаряване на населението; 

� Засилен отрицателен естествен прираст; 

� Масова емиграция на младите генерации; 

� Опасност от демографски срив и обезлюдяване на малките населени места; 

� Недостатъчен капацитет и ресурси за неутрализиране на причините за 

демографския колапс; 

 

ІІІ. Регионална икономика  

Силни страни 

� Многоотраслова структура на икономиката, балансирана с потенциала на 

природния комплекс; 

� Добре изградена инженерно-транспортна, пътно-комуникационна и енергийна 

инфраструктура; 
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� Добре развита бизнес инфраструктура – финансов сектор, консултантски фирми, 

бизнес асоциации; 

� Изграден “имидж” на индустриален и енергиен център с възможности за 

високотехнологични производства; 

� Нов индустриален парк – с.Еленино; Стартирали ПЧП; 

� Заявени и реализирани намерения за технологично обновяване и нарастване на 

производствата; 

� Стабилно нарастване на относителния дял на услугите в структурата на БДС; 

� Голям дял на МСП - предпоставка за по-голяма адаптивност и гъвкавост; 

� Значителен агроекологичен потенциал за разнообразно и високо-ефективно 

земеделие; 

� Добре развита преработвателна промишленост, базирана на селското стопанство; 

� Наличие на научни звена и подготвени специалисти в областта на селското и 

горското стопанство; 

� Разнообразни природни и антропогенни туристически потенциални ресурси за 

алтернативен туризъм; 

Слаби страни  

� Ограничен и слабо използван потенциал за НИРД и сътрудничество с бизнеса; 

� Нисък дял на иновациите, ограничен капацитет, липса на стимули; 

� Загуба на пазари и външнотърговски връзки; 

� Недостиг на инвестиционен капитал за обновяване и разширяване на 

производствата; 

� Остаряло оборудване и технологии, ниска конкурентоспособност, ограничени 

местни пазари; 

� Няма стопански структури с капацитет за тласък в развитието и обновяването на 

областната икономика; 

� Амортизирани производствени зони, непривлекателни за нови инвестиции; 

� Сериозно разминаване между предлагана и търсена квалификация в пазара на 

труда; 

� Нестабилни стопански структури в селското стопанство; ниско равнище на 

научното обслужване; 

� Затруднена е реализацията на продукцията - разчита се на ниски цени, а не на 

иновации; 

� Не се използва пълноценно големият потенциал на аграрната наука и практика в 

областта; 
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� Напоителните съоръжения в голямата си част са разрушени и разграбени; 

� Намалял брой на животните, влошен качествен състав на стадата; 

� Труден достъп до кредити за дребните земеделски производители; 

� Ограничен капацитет за апликации и съфинансиране на проекти по ПРСР; 

� Туристическият потенциал е неоползотворен – липсват атрактивни продукти; 

� Съхраняването, социализирането и валоризирането на КИН изостават; 

� Все още липсва цялостна рекламна, маркетингова и информационна система на 

туризма в областта. 

Възможности  

� Изграждане на индустриални и високотехнологични зони и паркове; 

� Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите; 

� Защита на местните производители от нелоялна конкуренция – от внос, от местни и 

чужди фирми; 

� Привличане на инвестиции в земеделието, индустрията и туризма; 

� Програми и проекти за диверсифициране на икономическия модел на периферните 

общини (по ПРСР); 

� Създаване на регионална туристическа асоциация и областна стратегия за развитие 

на туризма; 

� Повишаване капацитета за усвояване на средствата от структурните фондове на 

ЕС; 

� Възстановяване на напоителните системи; 

� Изграждане на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция; 

Заплахи  

� Неблагоприятна бизнес среда, поради високи данъци, бюрокрация, и „сива 

икономика”; 

� Продължаващо увеличаване на разминаването между търсенето и предлагането на 

пазара на труда; 

� Продължаващ спад в производството и закриване на предприятия, в т.ч. и 

приватизирани; 

� Липса на млада работна сила в селските общини – засилване на упадъка им; 

� Непосилни изисквания/стандарти за МСП (от ЕС); 

� Влошена финансова среда за земеделието – премахване на директните плащания за 

притежавани и обработени площи (лоша новина от Брюксел) 
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ІV Техническа инфраструктура и екология 

Силни страни 

� През територията на областта преминават ОЕТК №8, №9 и №4; 

� Висока изграденост на АМ и първокласни пътища; 

� Наличие на летищен комплекс с възможност за връщане в експлоатация; 

� Обслужване с модернизирана съобщителна мрежа (Ст. Загора е основен възел); 

� Много добре развита електроенергийна мрежа; 

� Големите градове са газифицирани; 

� Обновена водоснабдителна мрежа и отмяна на режима на водоснабдяване на 

областния център; 

� Изградена ГПСОВ “Стара Загора”, осигурено финансиране за ПСОВ в Раднево и 

Гълъбово; осигурено проектиране на ПСОВ за Гурково, Мъглиж и Николаево; 

� Реализирани проекти - рязко намаляване на въздушното замърсяване в “Марица-

Изток”; 

Слаби страни  

� Влошаващо се общо състояние на общинската и третокласната пътна мрежа; 

� Само големите градове са газифицирани; 

� Негарантирано качество на питейната вода в селата с локално водоснабдяване; 

� Амортизирана водопроводна мрежа и високи загуби на вода; 

� Недоизградена канализационна мрежа или отсъствието й в много населени места; 

� Липса на ПСОВ в редица населени места и заустване на отпадъчни води направо в 

реките; 

� Замърсяване на въздуха с прах от лоша улична хигиена и въглероден двуокис – от 

градския трафик; 

� Наличие на нерегламентирани сметища в селата и ромските квартали на областта; 

Възможности· 

� Поддържане на общинската пътна мрежа чрез кандидатстване за финансиране по 

ОПРР и ПРСР; 

� Прилагане на мерки по ЕЕ и развитие на общинска ИК инфраструктура чрез 

проекти по ОПРР; 

� Развитие на ВиК мрежите чрез кандидатстване за финансиране по ОПОС. 

Заплахи 

� Продължаващ финансов дефицит за развитие и поддържане на общинската пътна 

мрежа; 

� Продължаваща концентрация на внимание и средства главно в областния център; 
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� Пренебрегване на нуждите на по-малките населени места и задълбочаване на 

различията “център-периферия”; 

� Недостиг на финансови средства за реализиране на екологични проекти; 

� Забавяне на изграждането на регионалното депо за ТБО; 

� Увеличаване на площите с нарушени територии и на изоставането на тяхната 

рекултивация; 

 

4. Административен капацитет и междуинституционална координация - 

съгласуваност на секторните политики в областта  

Административният капацитет на областната администрация е адекватен на 

регламентираните й функции. Освен преките си административни задължения, областната 

администрация е управлява изпълнението и на проект по оперативна програма 

«Административен капацитет» - «Партньорството – гаранция за успех в доброто 

управление», с планирано завършване в края на 2013 г. Проектът е за подобряване 

капацитета на областната администрация чрез създаване на партньорство и 

сътрудничество между областни администрации от България (партньор област Бургас) и 

Испания (области Касерес и Бадахос), използвайки опита и добрите практики на 

испанските партньори в областта на доброто управление. 

Съдейки от обема на спечелените проекти и изготвени апликации, оценката за достатъчен 

административен капацитет се отнася и за общинските администрации на Стара Загора, 

Казанлък и Чирпан. Останалите общини изпитват остър ресурсен дефицит (човешки и 

финансов).  

Независимо от отсъствието на законово разписана функция, областната администрация би 

трябвало да оказва системна помощ на малките общини при изготвяне на апликации и 

управление на проекти. С такива функции е натоварен пряко наскоро създаденият 

Областен информационен центрър. Той разполага с опитни експерти в разработване и 

изпълнение на проекти, финансирани по европейски и други донорски програми. Една от 

целите на информационния център е осигуряване на навременна и точна информация за 

кохезионната политика на ЕС и възможностите за финансиране на местното и регионално 

развитие, както и бизнеса чрез оперативните програми. Не помаловажна цел на центъра е 

да съдейства за повишаване на капацитета на всички потенциални бенефициери (особено 

на малки общини) за разработване и управление на проекти по оперативните програми. 

Планираните дейности включват информационни срещи във всички съставни общини, 
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обучения, навременна информация за отворените схеми и съответните процедури, 

издаване на информационен бюлетин, други информационни услуги.  

Междинната оценка на областната стратегия регистрира слабост при участието на 

различните партньори в реализацията й. Доколкото е отчетено, участието е слабо, 

формално и неефективно. Отчетено е още, че липсва обратната връзка между 

общининските планове за развитие и областната стратегия. Не е ясно какво ще се случи в 

областта, ако всички общински планове се реализират и обратно. В допълнение, очевидна 

истина е, че нституционалният и управленският капацитет в някои от общините е 

недостатъчен. 

Доколкото стратегическите насоки на ОСР, като цяло, са отразени в ОПР, може да се 

приеме, че областната стратегия е служила като инструмент при общинското планиране. 

Но в процеса на реализацията и актуализациите си, общинските планове рядко 

«поглеждат» към ОСР. Недостатъчната информираност на ОСР за изпълнението на ОПР 

на съставните общини, затруднява пълноценното функциониране на областния съвет за 

развитие като орган по косвеното30 изпълнение на ОСР. Обективната невъзможност на 

ОСР да се изпълнява пряко не е административен недостатък. Това е сериозен законов 

недостатък (ЗРР). 

В заключение по тази тема, оценката на координацията на ОСР е незадоволителна. 

Процесът на планиране е с индикации за формалност. Йерархичната съподчиненост и 

съответствието със сродните стратегически документи са непълни. Координацията със 

секторни политики и програми е частична. На този фон се добавя отсъствието на 

мониторинг и измерими индикатори. Въпреки стремежът в настоящия нов проект на ОСР 

да се избегнат констатираните недостатъци от предишната стратегия, позицията 

«управление на развитие без управление на ресурси» остава непроменена и за следващия 

планов период. В този контекст, административният капацитет е без особено значение за 

косвеното прилагане на ОСР. 

По повод установяване на институционалния капацитет са формулирани пакет от 

индикатори, които все още са без информационно покритие: 

Брой изготвени и реализирани съвместни проекти между институциите и/или бизнеса и/или 
неправителствения сектор; 
Брой изготвени и реализирани проекти за работа в мрежа и обмен на информация между регионалните и 
местните власти; 
Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им; 
Брой реализирани „публични-частни партньорства”; 

                                                 
30 ОСР се реализира косвено чрез изпълнението на общинските планове за развитие 
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Брой разработени информационни системи за осигуряване на процеса на управление и предоставяне на 
услуги; 
Процент от общинските администрации, предоставящи услуги на едно гише; 
Брой услуги изведени от администрациите - „аутсорсинг”; 
Брой извършвани електронни услуги от общинските и областната администрации; 
Брой разработени системи за мониторинг, оценка и контрол на общинските планове за развитие и на 
областната стратегия за развитие. 

 

Област Стара Загора ще се стреми да установи трайни и осезателни положителни темпове 

на икономически растеж, координирайки плановете на съставните си общини за 

ефективно оползотворяване на местните ресурси, интегриран подход в публично-частните 

инициативи и максимално привличане на средства от донорските фондове в името на 

конкуретноспосбност, инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен 

човешки ресурс при съхранена природа и устойчиви модели на земеползване. 
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Част ІІ 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ  СТАРА ЗАГОРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

5. Визия, цели и приоритети за развитие на областта за периода 2014-2020 г.  

Глобалната икономическа криза прекъсна положителните тенденции в почти всички 

сфери на човешка дейност, пораждайки необходимост от преоценка на големите 

предизвикателства, които за икономически изостанала страна като като България, са и 

реални заплахи. Това са глобализацията, демографския упадък, климатичните промени, 

енергийната зависимост, възможната загуба на биоразнообразие, природно и културно 

наследство. В този контекст, въпреки сравнително доброто си позициониране в 

национален план, и област Стара Загора изпитва негативните ефекти от кризата и от 

глобалните заплахи. Тяхното преодоляване е възможно и следва да се превърне във фокус 

на настоящия планов документ. 

Затова, независимо от новите реалности, предизвикателства и заплахи, общата представа 

за желаното бъдещо развитие на областта продължава да носи позитивни представи и 

мечти за: „динамично развитие”, „ устойчиво развитие”, „ икономически растеж и заетост”, 

„подобрено качество на живот”, „ запазено и валоризирано природно и културно 

наследство”. В такава насока е формулирана визията за развитие на област Стара Загора. 

При формулирането на визията са взети предвид изводите от социално-икономическия 

анализ, изявените проблеми и потенциали за бъдещото развитие в областта. Тя съдържа 

представата за бъдещо динамично, устойчиво и хармонично развитие на областта: 

ВИЗИЯ: Област Стара Загора – регион с устойчиво развитие, балансирана 
икономика, базирана на знанието и висок жизнен стандарт, постигнати чрез разумно 
използване на наличните ресурси и развитие на човешкия потенциал. 

 

Освен синтезираната представа (визията), база за формулирането на стратегическия пакет 

от цели в ОСР за периода 2014 – 2020 г. са и постановките на стратегически планови 

документи на ЕС и България31: 

- Превръщане на районите в по-атрактивни места за живеене и работа чрез 

подобряване на транспортната им свързаност, повишаване на трудовата заетост, 

нивото и качеството на образованието, на здравеопазването, на услугите, както и 

съхраняване на природното им равновесие и културната им идентичност; 

                                                 
31 „Европа 2020”, „Териториален дневен ред 2020”, „България 2020”, НСРР 2012-2022 
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- Съчетаване на икономическите цели в развитието с опазването на качествата на 

околната среда; 

- Свързване на екологичните, ландшафтните и културните ценности на регионите и 

третирането им като добавена стойност на развитието; 

- Изясняване на степента на уязвимост по отношение на глобализацията, 

демографските промени, климатичните промени, енергийната зависимост; 

- Насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите; 

- Засилване на териториалното измерение в стратегиите за развитие; 

- Поддържане на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове и 

подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии; 

- Постигане на пространствена свързаност чрез подобряване на транспортната и 

другите инфраструктури, гарантиращи равностоен достъп до здравеопазване, 

образование, високоскоростен Интернет и енергийни мрежи; 

- Използване на трансграничното, транснационалното и междурегионалното 

сътрудничество като инструмент за решаване на широк спектър проблеми на 

регионалното развитие; 

- Провеждане на политики за интегрирано развитие на градските райони. 

Областната стратегия определя общата рамка и насоките за регионално развитие на 

областта и е съобразена с целите и приоритетите на актуалната политика за сближаване на 

ЕС, както и с целите и приоритетите, залегнали в националните документи за регионално 

развитие – НСРР 2012-2022 г., НКПР 2013-2025 г. и РПРЮИР, 2014-2020 г. В 

съответствие с оценения собствен потенциал и възможностите за развитие на областта, в 

стратегията са изведени цели и приоритети, насочени към постигане на устойчив 

икономически растеж при щадящо използване на ресурсите и балансирано социално 

развитие при поддържане на екологичното равновесие, включително чрез съхранение и 

изграждане на зелена инфраструктура32 в територията на областта. 

В целите на стратегията е заложена идеята за постигане на координация и допълняемост 

на секторните политики в рамките на областта. В тях е заложено и постигането на 

                                                 
32 Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital (Укрепване на европейския природен 

капитал) 
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териториално сътрудничество за осъществяване на съвместни дейности, включително 

трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество. 

За реализацията на целите и приоритетите на стратегията е необходимо ефективно 

участие на всички заинтересовани страни и партньори и осигуряване на публичност, 

прозрачност и информация при изпълнението на стратегията. 

Целите и приоритетите на стратегията за развитие на областта отразяват нейната 

специфика и същевременно интерпретират новата европейска и национална политическа 

рамка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Търсено е и 

съдържателно покритие на тематичните цели от общия европейски регламент, върху 

които фондовете на Общата стратегическа рамка на ЕС ще фокусират подкрепата си за 

следващия планов период: 

1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите; 
2. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии; 
3. Повишаване на конкурентоспособността на МСП, включително и на аграрния сектор; 
4. Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 
5. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата, превенция и управление на риска; 
6. Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; 
7. Устойчив транспорт, премахване на дефицитите във всички основни мрежови инфраструктури; 
8. Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила; 
9. Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; 
10. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот; 
11. Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация. 
 
Отчитайки описания нов контекст и наследените насоки и потенциали за развитие, ОСР 

Стара Загора 2014-2020 залага на следния пакет от стратегически насоки за развитие: 

- Подобряване на бизнес средата за привличане на конкурентоспособни инвестиции 

в производствения сектор и подпомагане на малкия и средния бизнес; 

- Използване на научно-изследователския потенциал на областта за по-активно 

внедряване на иновации в производството, като се подпомага сътрудничеството 

между образователните институти, изследователските и развойните звена и 

бизнеса; 

- Постигане на енергийна ефективност в производството, бита и транспортния 

сектор, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и стимулиране на 

нисковъглеродна местна икономика; 

- Подобряване на публичните електронни услуги и електронния пазар, както и 

осигуряване на широколентов достъп за хората и фирмите; 
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- Подобряване на трудовия пазар на територията на областта, като се стимулират 

трудовата мобилност, младежката заетост, професионално-образователните 

системи, формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот. 

- Подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване на непривилегированите групи от населението; 

- Подкрепа за оптимизиране и повишаване качеството на системата на 

здравеопазване и социални услуги, за подобряване образователната система и 

съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните 

институции;  

- Отчитане на глобалните екологични цели в процеса на стратегическо планиране и 

включване на мерки за опазване и поддържане на природното равновесие, както и 

мерки, насочени към адаптирането на областната територия към климатичните 

промени; 

- Отчитане ролята на градовете като центрове на развитието и прилагане на подходи 

за интегрирано градско развитие и за решаване на проблеми в развитието на 

прилежащите селски райони. 

- Подобряване на териториалната свързаност и сътрудничедство за социално, 

икономическо и пространствено сближаване между общините в областта; 

Главната стратегическа цел се запазва: 

Постигане на устойчиво и балансирано развитие 

Главната цел е формулирана в съзвучие с определената визия за желаното развитие на 

областната общност като органично пространство от националната и европейската 

територия, реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота 

и съхранена идентичност на природното и културното наследство. В целта е заложено 

постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери - в икономическата, в 

социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената структура на областта.  

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство между държавните и местните власти, бизнеса и НПО, образователните и 

научните организации. Това следва да се осъществи на базата на широко подкрепени и 

адекватни стратегически цели, приоритети и мерки. Ефективното използване на местния 

потенциал и максималното оползотворяване на ресурсите по донорските фондове и 

програми е основният залог за успех. 
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Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка на регионалното 

развитие на област Стара Загора, продължават да са: 

- Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения; 

- Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи 

отговорността за постигане на очакваното състояние на областта към хоризонта на 

планирането – 2020 г.; 

- Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване на 

набелязаните в стратегията цели; 

- Тясно обвързване и интегритет на действията, заложени в различните програми за 

постигане на комплексен социално-икономически ефект; 

- Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

променящите се условия на средата, в която се реализира стратегията. 

Главната цел за устойчиво и комплексно развитие на областната общност е декомпозирана 

в три стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез 

инвестиране в икономика на знанието, в качеството на човешките ресурси и в 

техническата инфраструктура 

Старозагорска област има доказани възможности за интензивно развитие на икономика, 

базирана на диверсифицирана индустрия, добра достъпност, високо образователно 

равнище и наличие на научен потенциал. В допълнение, областта има големи резерви за 

развитие на туризъм с осезателни стопански измерения. Първата стратегическа цел е 

насочена към стимулиране на икономическото развитие чрез активизиране на собствените 

ресурси и съхраняване на собствената специфика, която се определя най-вече от 

енергетиката, наследените традиции във високите технологии и богатата суровинна база 

за преработвателната индустрия. Особено важно е и привличането на свежи инвестиции, 

включително чуждестранни. Заляга се на необходимостта от обвързване на висшето 

образование и научно-изследователската дейност с потребностите на бизнеса. Предвижда 

се подкрепа за МСП, които дават сериозен принос за развитието на областната икономика, 

чрез подобряване на инфраструктурата им, както и за развитие на нови бизнес модели и 

иновации. Набляга се на необходимостта от развитие на интегриран регионален 

туристически продукт чрез активно включване на богатите природни и културни ценности 

на района. 
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Тази цел се подкрепя от два взаимно свързани приоритета. Първият е насочен към 

повишаване на икономическата конкурентноспособност, технологично обновяване, 

насърчаване на научноизследователската и иновационна дейности, създаване на 

привлекателна бизнес среда и подкрепа за МСП, използващи местния потенциал 

(включително и в малките и слаби общини). Вторият приоритет е насочен към развитие на 

техническите инфраструктури, създаващи условия за растеж и ефективност на 

икономиката. Хоризонтална цел е намаляването на консумацията на енергия във всички 

сектори и дейности. 

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично 

обновяване и повишена конкурентноспособност 

Прекият принос на областта към поетите национални ангажименти по стратегия „Европа 

2020” ще се изрази в постигане на следните резултати: „До 2020 инвестициите в НИРД да 

достигнат 1,5% от БВП, а делът на висшистите в групата на 30-34 г. да достигне 

34%”.  

Макар и условно, специфичните цели по този комплексен приоритет са адресирани в три 

обособени сфери – индустрия, аграрен сектор, туризъм. 

Индустрия 

Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично и техническо 

обновяване. 

Изпълнението на тази специфична цел ще бъде подкрепено от новата Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с шестте си приоритетни оси: 

научни изследвания и технологично развитие, образование за реална заетост, мобилност и 

предприемачество, учене през целия живот, образователна среда за активно социално 

приобщаване, образователна и ИКТ инфраструктура и транснационално сътрудничество. 

Директна подкрепа ще бъде насочена и от ОП „Иновации и предприемачество”. 

Специфична цел 1.2. Поддържане на активна и привлекателна бизнес среда, изграждане на 

инфраструктура в индустриални зони, технологичен парк, логистичен център. 

Изпълнението на тази специфична цел ще получи основна подкрепа по ОП „Иновации и 

предприемачество”. Значителен тласък в реализацията ще осигурят схемите за ПЧП и 

директни частни инвестиционни инициативи. 

Специфична цел 1.3. Насърчаването на предприемачеството за активизиране на бизнеса в 

изостанали периферни общини. 
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Тази специфична цел е дереват от първата и е обособена с мотива, че е насочена предимно 

към малките общини, където освен по ОП „Иновации и предприемачество”, ще има 

възможности за подкрепа и по ПРСР, която ще финансира инвестиции в модернизация на 

земеделски стопанства и технологично обновяване на преработвателни предприятия. 

Специфична цел 1.4. Повишаване на информираността и подобряване на диалога между 

бизнеса и публичните власти. 

Тази цел е в помощ на втората (бизнес среда) и ще черпи ресурси основно от новата 

Оперативна програма „Техническа помощ и административен капацитет”.  

Аграрен сектор 

Специфична цел 1.5. Развитие на устойчиво и високоефективно селско стопанство 

Освен стимулите на преките плащания, пазарната комасация на земята и новите 

възможности за колективни инвестиции в хидромелиорации и инсталации за биогаз, ПРСР 

ще подпомага млади фермери, ще финансира агроекологични мерки, обучения и 

консултантска помощ във всички аспекти на аграрния сектор. 

Специфична цел 1.6. Стимулиране на регионални клъстери в аграрния сектор и 

преработвателната индустрия 

Богатата база на аграрни суровини и съответната преработвателна индустрия са 

специфичния местен ресурс и потенциал за развитие. Целта е да се стимулират 

вертикалните интеграционни процеси между интензивните производства (лозарство, 

зеленчукопроизводство) и съответните преработващи мощности, за да се затворят 

ефективни производствени вериги с конкурентни крайни продукти и много нови работни 

места. Крайната цел е създаване на устойчиви клъстери, задържащи в максимална степен 

принадената стойност в територията на областта. 

Специфична цел 1.7. Развитие на биологично земеделие 

Реализацията ще бъде подкрепена от новата ПРСР и ще се изразява в пакет от мерки и 

дейности като:  

- Инвентаризация на почвено-климатичните условия и определяне на подходящи 

територии за биологично производство на традиционни и алтернативни култури; 

- Развитие на екологосъобразни земеделски производства; 

- Разширяване и модернизиране на напоителните системи. 
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Специфична цел 1.8. Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и създаване на 

основни услуги за населението в селските райони 

Макар и гравитираща повече към жизнената среда, тази проблематика е включена тук 

поради пряката връзка с основния проблем на селските райони – обезлюдяването. 

Подобрените инфраструктури, достъпност и услуги са косвен фактор за задържане на 

младите, за предпоставката за развитие на интензивно земеделие, животновъдство и 

биоземеделие. 

Туризъм 

Специфична цел 1.9. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на природно и 

културно наследство 

Реализацията ще бъде подкрепена от новата Оперативна програма „Региони в растеж”, 

приоритетна ос „Регионален туризъм”. Ще се финансира възстановяване, опазване, 

експониране и оборудване на атрактивни природни и антропогенни обекти, формиращи 

основа за интегрирани регионални туристически продукти. В селските райони, тези 

дейности ще се подкрепят и от ПРСР. 

Специфична цел 1.10. Създаване и маркетиране на конкурентноспособни туристически 

продукти 

Реализацията на тази цел е естественото продължение на предходната и ще се изразява в: 

- Подпомагане развитието на регионални продукти; 

- Генериране на актуална пазарната информация чрез инвентаризация и оценка на 

туристическите ресурси, средства и услуги, регионален маркетинг и изследвания на 

влиянието, регионални проучвания на посетителите; 

- Разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, маркетингови и 

рекламни стратегии и програми, разработване на туристически пакети;  

- Информиране на обществеността - кампании за подобряване на осведомеността 

относно природното и културно наследство и значението на туризма; 
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Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, 

създаваща условия за растеж и повишена ефективност на областната икономика 

Директният принос на областта към поетите ангажименти по „Европа 2020” ще се изрази 

в постигането на една от целите: „ До 2020 г. делът на ВЕИ в крайното енергийно 

потребление да достигне 16%”. 

Регионалната и местна инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ развитието на 

бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. Изграждането на 

регионалната инфраструктура е и източник за създаване на нови работни места. 

Специфична цел 2.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на 

транспортната достъпност и усъвършенстване на транспортното обслужване 

Ключов проект за областта, включен в проекта на ОП»Транспорт», е изграждането на 

тунел под връх Шипка, заидно с обходни пътища на Габрово и Казанлък по трасето на 

ЕТК 9. Реконструкцията и модернизацията на транспортната инфраструктура включва: 

пътища, осигуряващи достъп до европейските транспортни коридори; пътища, 

осигуряващи вътрешно-общинските връзки; доизграждане на обходни трасета на 

градовете и големите села, създаване на ефективна организация на пътното движение; 

инвестиране в трайно подобряване на експлоатационното състояние на общинските 

пътища; реконструкция и модернизация на железопътните гари в областта. 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата 

Реконструкция на съществуващите и изграждане на нови съоръжения: 

- Реконструкция на водопроводната мрежа за намаляване загубите на вода и 

повишаване качеството на питейната вода; 

- Изграждане на нови водоеми за гарантиране на адекватно водоподаване; 

- Доизграждане и реконструкция на канализационните мрежи; 

- Поетапно изграждане на разделна канализационна мрежа за повърхностни води. 

Специфична цел 2.3. Усъвършенстване на енергийната система  

Мерките по реализация на тази цел са: 

- Подобряване качеството на електроснабдяването на малките градове и селата; 

- Подмяна на амортизирани енергопреносни и разпределителни мрежи; 

- Развитие на газоразпределителните мрежи; 
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- Топлинно саниране на големите обществени сгради; 

- Общински програми за обновяване на жилищния фонд (вкл. енергийна ефективност); 

- Внедряване на термоминерални отоплителни системи за обществени сгради; 

- Въвеждане на алтернативни източници на енергия в публичния транспорт; 

- Стимулиране ползването на ВЕИ; 

- Стимулиране създаването на ПЧП за енергийна ефективност и използване на ВЕИ. 

 

Специфична цел 2.4. Изграждане на модерна ТК инфраструктура и подобряване на 

услугите 

- Пълна цифровизация на телефонната мрежа, разширяване на капацитета й; 

- Широколентови технологии за цифров пренос на информацията; 

- Повишаване на достъпа до информационните и комуникационни технологии (ИКТ); 

- Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет; 

- Достъп до информационни услуги за хора в неравностойно положение. 

 

Стратегическа цел 2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез 

мобилизиране на местните ресурси (социално сближаване) 

 

Приоритет 3: Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги 

Приносът на област Стара Загора към поетите ангажименти по „Европа 2020” в тези 

аспекти, щ есе изрази в: „ До 2020 г. безработицата да се редуцира до 5,5%, заетостта 

да се увеличи до 76%, а делът на преждевременно напусналите училище да спадне до 

14%” 

Този приоритет има два основни сектора – жизнена среда и социални услуги. Към първия 

сектор (жизнена среда) е насочен сложен пакет от специфични цели и мерки, изразяващи 

новата философия и политика за концентрация на ресурсите в интегрирано градско 

развитие. Това е пряка подкрепа за градовете - двигатели на растеж. Този сектор на 

приоритета касае само градовете Стара Загора и Казанлък, които ще се развиват чрез 

прилагане на „интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. 
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Вторият сектор на приоритета е насочен към хората и социалните услуги. Област Стара 

Загора има добър демографски потенциал и качествени човешки ресурси с относително 

добро възпроизводство и добро образователно и професионално ниво. Високо е и нивото 

на предоставяните публични услуги в системите на здравеопазването, образованието, 

културата, макар и концентрирани в областния център. Тази част на приоритета е 

ориентирана към използване на наличните потенциали за подобряване на качеството на 

живота и създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките 

ресурси в областта. Основна част от средствата за това включват увеличаване на 

равнището на заетостта и доходите и подобряване на качеството публичните услуги – 

здравеопазване, социални услуги, образование и култура. 

Жизнена среда 

Специфична цел 3.1. Устойчиво и интегрирано градско развитие  

Целта ще се реализира чрез прилагането на интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие на градовете Стара Загора и Казанлък, включващи: 

- Подобряване на физическата среда и развитие на градските центрове; 

- Адаптиране на градската среда за достъп на хора с увреждания; 

- Енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради; 

- Повишаване на сигурността и превенция на риска - мерки за предотвратяване на 

наводнения и свлачища; 

- Техническа инфраструктура, свързана с бизнеса - строителство и рехабилитация на 

съществуващи индустриални зони; 

- Изграждане и обновяване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и 

други обекти, свързани с културния живот; 

- Опазване и мерки за консервиране и експониране на културно-историческото 

наследство - развитие на природни, културни и исторически атракции (в 

ограничения обхват на ИПГВР); 

- Интегриран градски транспорт - автоматизирани системи за управление и контрол 

на трафика, подобряване на информацията и достъпността до спирките на масовия 

градски транспорт, обновяване на транспортната инфраструктура, екраниране на 

шума от трафика; 

- Образователна инфраструктура – строителство, ремонт и оборудване на 

образователни институции;  
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- Здравна и социална инфраструктура – строителство, ремонт и оборудване на 

лечебни и здравни заведения, на институции, предоставящи социални услуги;  

 

Специфична цел 3.2. Качество на живот в селските райони  

Специална разработка към Национална концепция за пространствено развитие ще 

определи приоритетни селски райони, към които ще се насочат средства за подпомагане 

на: 

- Основни услуги за икономиката и населението в селските райони; 

- Обновяване и развитие на селата, включително подобряване на водоснабдяването им 

и качеството на водата; 

- Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието на земеделието и 

горското стопанство; 

Хора и социални услуги 

Специфична цел 3.3.  Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и 

доходите на населението 

По тази цел ще се реализират следните основни мерки: 

- Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост; 

- Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и ученето 

през целия живот; 

- Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на групите в 

неравностойно положение (особено в периферните общини).  

- Насърчаване на социалното предприемачество чрез участие и изпълнение на 

проекти; 

Специфична цел 3.4. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, 

социални, културни услуги и спортни прояви 

Основна подкрепа за реализация на целта ще се осигури от ОП „Региони в растеж”  и 

ПРСР. Действията се фокусират в две основни направления: 

- Изграждане и обновяване на социалната инфраструктура - обекти за здравни и 

социални услуги, за образование, спортни и културни прояви, включително 

подобряване на тяхната енергийна ефективност; 
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- Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални 

и културни заведения; 

 

Специфична цел 3.5. Подобряване условията на живот и равноправно включване на 

ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот 

Тази цел гравитира към тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС 

(насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността) и ще търси подкрепа за 

реализацията си по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритет „Достъп до заетост за 

търсещите работа, подкрепа за мобилността на работната сила”. Особено внимание следва 

да се отдели на развитието на младежки дейности и социално включване на младежи в 

риск. Трайното решаване на проблема за равноправното включване ще се търси в 

повишаване на квалификацията на работната ръка и повишаване на възможностите за 

включване в пазара на труда. 

 

Приоритет 4. Опазване на околната среда и развитие на екологична 

инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност 

Областният принос към поетите ангажименти по „Европа 2020” ще се изрази в постигане 

на количествения показател: „ До 2020 г., енергийната ефективност да се увеличи с 25%” 

Специфична цел 4.1. Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух и 

намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве 

Тази цел е хоризонтална и ще се постигне чрез обединени усилия във всички сфери с 

източници на замърсяване на въздуха – добива на въглища, ТЕЦ, други производства, 

трафик, лоши пътни и тротоарни настилки, отопление на твърди горива и др. 

Специфична цел 4.2. Прилагане на мерки за опазване на околната среда при добивната 

индустрия и при локализиране на инсталации за ВЕИ 

Изоставащата рекултивация на терени, нарушени от открития въгледобив, е основен обект 

на тази цел. Налагането на стриктен контрол по изпълнението на плановете за 

рекултивация е основна мярка. 

Специфична цел 4.3. Подобряване на системата за управление на битови и промишлени 

отпадъци 
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Новата ОП „Околна среда” няма да финансира повече изграждането на депа. Акцентът ще 

се постави върху оптимизацията на системите за управление на отпадъците, включващи 

финансиране на: 

- Инсталации и съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци; 

- Сепариращи инсталации за битови отпадъци на площадките на регионалните депа; 

- Реконструкция и модернизация на инсенератори; 

- Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

включително разделно събиране; 

- Компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за биоразградими 

отпадъци от домакинствата; 

- Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, 

които не отговарят на нормативните изисквания; 

- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците чрез обучение и 

информиране на населението; 

Специфична цел 4.4. Подобряване на системата за управление на водите 

Всеобща цел е постигането на добро състояние на водите чрез добро управление. То ще се 

постигне чрез продължаване на усилията в: 

- Изграждане на ВиК инфраструктура - ПСОВ, ПСПВ, ВиК мрежа в 

агломерационните ареали с над 2000 е.ж.; 

- Мерки за мониторинг на водите, вкл. инвестиции в оборудване; 

- Опазване на ресурсите на пресни води;  

- Подобряване на управлението на риска от наводнения 

Специфична цел 4.5. Защита от ерозионни и свлачищни процеси, предпазване от 

наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда  

Тази цел следва да бъде „дежурна” в основните планови документи на всички 

администрации – общински и областна. Подкрепа щ есе търси по ОПРР, национален и 

местни бюджети. 

Специфична цел 4.6. Включване на превантивни мерки за справяне с природни бедствия и 

адаптирането на областната територия към климатични промени  
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Реализуемите мерки в помощ на забавянето на климатичните промени, имащи и 

икономическа аргументация, са: 

- Оползотворяване на метана от утайки на функциониращи ПСОВ; 

- Изграждане на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за 

отпадъци; 

- Система за инвентаризация на емисии на парникови газове 

Специфична цел 4.7. Опазване и възпроизводство на биоразнообразието  

Този ключов фактор на устойчивото развитие ще бъде защитен от следните принципни 

мерки: 

- Разработване на планове за управление на защитени зони; 

- Повишаване информираността на населението за мрежата НАТУРА 2000; 

- Изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие по Натура 

2000 (PAF); 

- Съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове и 

местообитания, възстановяване на влажни зони, намаляване и предотвратяване на 

замърсяването им; 

- Възстановяване на горския потенциал и превантивни дейности, залесяване на 

неземеделски земи; 

- Мерки за опазване на горите от пожар. 

 

Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при 

изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет 

 

Традиционен факт е голямото различие в развитието на град Стара Загора и 

старозагорската община и останалите общини и населени места. Пространствени 

балансьори в областната територия са само Казанлък и Раднево. В този контекст е важно 

да се постигне максимално разширяване на позитивното влияние на големия град. Така би 

се редуцирал нежелания полюс на периферията. Надежден инструмент е постигането на 

междуобщинско сътрудничество и партньорство за решаване на общите проблеми, както 

и за постигане на интегрирана социално-икономическа и културна общност в областта. 

Сътрудничеството и партньорството е необходимо и на по-високи равнища - в рамките на 
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Югоизточния район и извън тях - в национален и наднационален мащаб. 

Сътрудничеството и партньорството е гаранция за пренасяне на положителни практики и 

за постигане на общ просперитет на партньорите. 

Първият приоритет на Стратегическа цел 3 е ориентиран именно към подобряване на 

социалното, икономическото и културното сътрудничество и сближаване между 

общините в областта, към развитие на сътрудничество с другите области в ЮИР и в 

страната.  

Вторият приоритет е насочен към повишаването на институционалния капацитет и 

ефективността от действията на общинските и областната администрации за развитие на 

уменията за управление на проекти и усвояване на средства от структурните фондове, 

както и за подобряване на предоставяните от тях услуги. 

 

Приоритет 5. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и 

партньорство  

Оперативна програма „Техническа помощ и административен капацитет” ще осигури 

основната подкрепа за реализирането на специфичните цели и мерки по този приоритет. 

Специфична цел 5.1. Подобряване сътрудничеството между общините за реализиране на 

съвместни инициативи, включително за увеличен достъп до източници на финансиране 

Изграждането на местни партньорства е мощен инструмент за повишени възможности и 

оползотворяване на местния потенциал за развитие. Инфраструктури, туризъм, култура, 

екология – това са само част от възможните сфери за сътрудничество и партньорства 

между общините. Реализацията им зависи единствено от взаимната воля. 

Специфична цел 5.2. Развитие на сътрудничество с другите области в ЮИР и в страната за 

реализиране на общи инициативи за регионално и местно развитие 

Изграждането на регионални партньорства не е традиция, но не е и новост. Създаването 

им следва да продължи с повишена интензивност и обхват. Това е средство за 

мултиплициране на капацитета на областните администрации. Средство за подобрена 

координация и информираност в прилагането на секторните политики в пространствата на 

съседни области. 

Специфична цел 5.3. Осъществяване на трансгранично сътрудничество и разширяване на 

достъпа до източници на финансиране, включително чрез публично-частно партньорство 
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Това е утвърден инструмент за полезна обмяна на опит и съвместно решаване на мащабни 

проблеми при налична подкрепа от целенасочени оперативни програми за този вид 

сътрудничество. 

 

Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет  

Инвестициите в институционален капацитет и в ефикасността на публичните 

администрации и публичните услуги са необходими за осъществяването на предстоящи 

трудни реформи и постигането на по-добро управление. 

Специфична цел 6.1. Повишаване на капацитета на областната и общинските 

администрации чрез обучение и развитие на уменията за управление на проекти 

Постигането на тази цел е решаващ фактор за изпълнение на общинските планове и от там 

– и на настоящата стратегия. Подобряването на координацията за управление на 

средствата от Структурните фондове на ЕС на областно и общинско ниво следва да е в 

дневния ред на партньорствата и сътрудничествата по предходния приоритет. Това може и 

следва да стане добър пример за ефективно използване и мултиплициране на собствени 

ресурси, дори в условия на дефицити. Сред подкрепените мерки по ОП „Техническа 

помощ и административен капацитет” ще бъдат и: 

- Оптимално и ефективно използване на ресурсите чрез ПЧП; 

- Координация и партньорство при разработване и изпълнение на стратегии и 

планове; 

- Обучения за управление на проекти; 

Специфична цел 6.2. Подобряване на предоставяните услуги от областната и местните 

администрации 

Без да са изчерпателни, основните дейности по реализиране на тази цел са: 

- Изграждане на капацитет в структурите, изпълняващи политики в областта на 

заетостта, образованието и социалната сфера; 

- Изграждане на капацитет в структурите за осъществяването на реформи на 

регионално и местно равнище; 

- Мерки за електронно правителство, електронни обучения, електронно 

приобщаване и електронно здравеопазване. 

Специфична цел 6.3. Прилагане на инициативата Лидер – стратегии за местно развитие 
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Добрите практики от настоящия планов период вероятно ще мотивират прехвърлянето на 

този модел за местно планиране и развитие и за следващия. Основните мерки са: 

- Информиране и провокиране на създаването на МИГ в групи от малки общини (по 

инициатива на областната администрация); 

- Методическа и експертна помощ за създаване на стратегии за местно развитие (в 

локализациите с инициирани МИГ); 

- Техническа помощ за установяване и функциониране на МИГ. 

 

 

6. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията 

Новата стратегия за развитие на област Старар Загора е изградена върху три 

стратегически цели и шест приоритета. Областта ще се стреми към устойчив 

икономически растеж чрез мобилизиране на собствен потенциал и иновации. Залага се 

осезателно подобряване на качеството на живот, заетостта и доходите. Областта се стреми 

и към едно по-добре подредено пространство чрез укрепване на градските центрове, 

подобряване на достъпността и доизграждане на инфраструктурите при щадящо 

използване на ресурсите и опазване на околната среда. Накрая, управлението и 

реализацията на очертаните направления-цели ще се реализира чрез развити 

сътрудничества и партньорства от структури с повишен институционален капацитет. Това 

е ядрото на новия стратегически планов документ на област Стара Загора. 

Областната стратегия е създадена, за да управлява развитието на териториалната общност 

от съставните общини, но не управлява пряко ресурси. Целите на стратегията ще се 

реализират от съвкупността на ресурсите, инвестирани в област Стара Загора по линия на 

национални секторни проекти, общинските планове на съставнитеи частни инвестиции. 

На този етап се прави прогнозен разчет за общата финансова рамка, обхващаща обема на 

необходимите финансови средства, за да се постигнат заложените цели. Тази рамка визира 

средствата за целия програмен период 2014-2020 г. Те са разпределени по приоритети и по 

години. 

Определените индикативни стойности посочват само необходимите нива на финансиране 

за постигане на стратегическите цели и изпълнение на приоритетите на стратегията, без да 

имат пряко отношение към реалното разпределение на ресурсите в областта на 

регионалната политика по оперативни програми и фондове. 
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Основните източници за публично финансиране на регионалното развитие са: 

- Фондове на ЕС (ЕФРР, ЕСФ и кохезионния фонд); 

- Национално финансиране (републикански, общински бюджети, както и финансови 

ресурси от други източници – публични фондове, държавни и общински 

предприятия, фондации, асоциации, сдружения и др.); 

- Частни инвестиции (включени са само като прогнозируем обем в ПЧП) 

- Средства от международни финансови институции; 

Основната маса от финансови средства се формира от първите два източника – средства 

от фондове на ЕС и национално публично финансиране. Средствата от международни 

финансови институции, имащи предимно характер на заемни средства, са в допълнение на 

първите два източника. Финансовите разчети са съобразени и с прогнозируемите 

параметри на държавния бюджет за съответната година и на определените разходни 

тавани по тригодишната бюджетна прогноза. Средствата от други национални публични 

фондове и предприятия (като ФЛАГ и ПУДООС) са представени, като е използван 

досегашния им опит за предоставяне на средства за преки инвестиции в проекти за 

развитие или под формата на кредити и мостово финансиране с краткосрочен характер. 

Подобен подход e използван и за прогнозиране на ресурсите, които могат да бъдат 

предоставени по линия на международни финансови институции (ЕИБ, ЕБВР), 

включително чрез специализирани инструменти за финансов инженеринг в рамките на ЕС 

- JASPERS, JEREMIE, JESSICA. Прогнозираният принос на последните е 2-3% от общите 

индикативни ресурси. 

Общата оценка на необходимите ресурси за изпълнение на ОСР Стара Загора 2014-2020 г. 

е изготвена в контекста на финансовата рамка, зададена в РПР на ЮИР, чиито параметри, 

от своя страна, са съобразени с рамката на НСРР 2012-2022. 

Таблиците по-долу представят така изчисленото разпределение на ресурсите по 

стратегически цели и приоритети на ОСР Стара Загора 2014-2020. Прилагайки принципа 

на разпределение от висшестоящи планови документи (НСРР и РПР на ЮИР), брутният 

разполагаем ресурс на област Стара Загора за следващия планов период ще бъде около 

613 млн.лв. Вътрешното разпределение по стратегически цели и приоритети следва новата 

стратегическа линия за прехвърляне на акцента от инфраструктурите (невъзпроизвеждащи 

принадена стойност и заетост), към стимули за иновации, бизнес инфраструктура и 

работни места. Това мотивира насочването на най-големия дял (55%) към стратегическото 

направление „икономика и инфраструктура”. С този дял ще се финансират 
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технологичното обновяване на икономиката, иновациите, туризма, техническата 

инфраструктура. Следващият по големина дял (35%) е насочен в направление „Жизнена 

среда и екология”. Тук влизат интегрираното и обновяването на селищата, укрепването на 

градските центрове и опазването на околната среда. Социалният компонент, който няма 

пряка принадена стойност, получава сравнително малък, но достатъчен дял за постигане 

на качествени подобрения в социалния сервиз, заетостта и борбата с бедността. 

Стремежът към териториално сближаване чрез сътрудничества и партньорства, заедно с 

инвестициите за повишаване на институционален капацитет, получават най-малкия дял от 

прогнозната финансова рамка на областната стратегия – общо 10%. Долната графика 

визуализира разпределението на ресурсите по стратегически цели: 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Разпределение на ресурсите по цели, млн.лв.

млн.лв. 337,2 214,6 61,3

СЦ 1: Икономика и 
инфраструктури

СЦ 2: Качество на 
живот, жизнена среда, 

екология

СЦ 3: Териториално 
сближаване и 
капацитет

 
Източник: Разчети на НЦТР 

Подробното разпределение по приоритети е представено в долната таблица: 

 

СЦ1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в 
икономика на знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата 
инфраструктура 

55,00% 337,2 

П1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и 
повишена конкурентноспособност 

30,00% 183,9 

П2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за 
растеж и повишена ефективност на областната икономика 

25,00% 153,3 

СЦ2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез мобилизиране на местните 
ресурси (социално сближаване) 

35,00% 214,6 

П3: Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги 20,00% 122,6 
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П4. Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво 
развитие и инвестиционна привлекателност 

15,00% 92,0 

СЦ3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите 
документи, развитие на проектен капацитет 10,00% 61,3 

П 5. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство  6,00% 36,8 

П6. Повишаване на административния капацитет  4,00% 24,5 
ОБЩО 100,0% 613 

Източник: Разчети на НЦТР 

 
Разпределението по източници е съобразено със сегашните нива на финансиране 

(обобщено, 70-75% от фондове на ЕС, 15-20% национално съфинансиране и 5-10% - 

частно). Очакваните 2-3% (от общите ресурси) по линия на инженеринговите инструменти 

Jessica, Jeremie и Jaspers не са включени в долните разчети: 

 

 

Източник: Разчети на НЦТР 

При разпределението на необходимите ресурси за целите на ОСР Стара Загора по години, 

е използван вече постигнатия темп на усвояване по сегашните оперативни програми – 

«бавен старт» с прогресивно ускорение до края на периода. Тези темпове са 

интерполирани и за новия период 2014-2020 г. Прогнозираните финансови средства за 

всяка от годините през визирания период са представени с натрупване, както следва: 
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Източник: Разчети на НЦТР 

 

Отчитайки факта, че средното национално съфинансиране през настоящия планов период 

е около 17%, фискалната тежест по изпълнение на новата областна стратегия по години за 

периода 2014-2020, ще бъде както следва: 

Фискална тежест за съфинансиране на ОСР по години, млн. лв.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Национално съфинансиране 5,8 11,5 17,3 17,3 17,3 23,0 23,0

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

 

Източник: Разчети на НЦТР 

 

7. Мониторинг на изпълнението, критерии за оценка 

Ключова фаза на стратегическото планиране е мониторингът, който включва 

наблюдението, оценката и контрола на реализацията на заложените цели и изпълнението 
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на планираните дейности в Стратегията за развитие на област Стара Загора за периода 

2014-2020 г.  

Наблюдението е важен инструмент за провеждането на ефективна регионална политика, 

тъй като неговата основна функция е да дава обратна информация за степента на 

реализация на целите и приоритетите, и за евентуално предотвратяване на рисковете пред 

изпълнението на предвидените дейности.  

Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от предприеманите действия. 

Той може да се разглежда като непрекъснат процес на събиране, анализ и оценка на 

информация, необходима за управлението и вземането на решения при изпълнение на 

стратегията, както и за нейна бъдеща актуализация. Наблюдението и оценката на 

изпълнението на ОСР се осъществява на база на информацията в Годишните доклади за 

наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие. 

Органът, който координира и контролира изпълнението на областната стратегия за 

развитие е Регионалният съвет за развитие. Той обсъжда и съгласува Областната 

стратегия. 

Областният управител, подпомаган от областната администрация организира 

изработването, обсъждането, съгласуването и актуализирането на документа, като 

осъществява координация и контрол върху процеса на разработването му. Той осигурява 

публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие, 

следи за реализацията на ОСР и подпомага разработването на общинските планове за 

развитие. Областният управител внася проекта на ОСР за обсъждане и съгласуване в 

Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район и в Областния съвет за развитие - за 

приемане.  

Областният съвет за развитие обсъжда и приема ОСР след съгласуване с Регионалния 

съвет за развитие, както и обсъжда и съгласува инициативите на общините. В допълнение, 

съветът обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при 

изпълнението на ОСР (включително за финансиране на общински проекти) и съдейства за 

осигуряване на информация за изпълнението и оценката на ОСР. ОСР се приема в 

шестмесечен срок преди началото на периода на нейното действие. 

Местните власти участват в изпълнението на ОСР чрез приемането на Общински 

планове за развитие и програми за реализация, като мобилизират местните финансови, 

човешки и организационни ресурси, включително на частния и неправителствен сектор за 

развитие и прилагане на инициативи с местно и надобщинско значение.  
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Oтговорните органи са подпомагани в дейностите по реализация на ОСР чрез активно 

участие в процеса на вземане на решения и чрез създаване на партньорства с регионалните 

и местните организации на бизнеса, образователни, здравни, социални и културни 

организации; инфраструктурните предприятия, неправителствените организации, 

гражданските сдружения и други. 

Координацията и взаимодействието между заинтересованите страни ще се извършва, по 

вертикала – между Министъра на РРБ, Регионалния съвет за развитие на Югоизточен 

район, Областния съвет за развитие и общините, така и по хоризонтала - между 

различните звена, ведомства и партньори на областно ниво. 

Степента на реализация на ОСР, както и ефектите от нейното прилагането, се оценяват 

чрез провеждането на следните оценки: 

- Междинна оценка – извършва се не по-късно от 4 години от началото на периода 

на действие на ОСР и включва: оценка на първоначалните резултати от 

изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и 

препоръки за бъдеща актуализация на документа33; 

- Последваща оценка – извършва се не по-късно от една година след изтичането на 

периода на действие на ОСР и включва: оценка на степента на постигане целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и 

препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие34; 

- През периода на действие на ОСР могат да се извършват допълнителни тематични 

оценки и оценки за специфични случаи при преценка на органите за управление на 

регионалното развитие. 

За отчитане на резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението й, се 

изготвят Междинен и Окончателен доклад. 

Областната стратегия подлежи на актуализация: 

- Когато настъпят съществени промени в икономическите и социалните условия в 

областта; 

- При актуализация на регионалния план за развитие на Югоизточен район;  
                                                 
33 Чл. 33, ал. 1, 2 от ЗРР 
34 Чл. 34, ал. 1, 2 от ЗРР 
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- В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

- При съществени промени в секторните стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на областната стратегия; 

- Вследствие резултатите от междинната или последващата оценка. 

При настъпване на някое от тези условия, се разработва актуализиран документ за 

изпълнение (АДИ) за остатъка от периода на действието на ОСР. Изработването и 

приемането на АДИ се провежда по установения за ОСР законов ред.  

Диаграма ...: План, систематизиращ действията по наблюдение и оценка на OСР, документите и 
сроковете им за изработване. 

 
 

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

на областта, както и за упражняване на контрол върху изпълнението на ОСР, са 

дефинирани критерии за оценка - система от качествени и количествени индикатори. 

При тяхното формулиране са спазени следните изисквания: 

- Индикаторите са адекватни на нуждите от развитие, и са в съответствие с 

политиката за регионално развитие на национално и европейско ниво. 

Съобразени са с индикаторите, заложени в НСРР на Република България за 

периода 2012-2022 г. и в Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 

периода 2014-2020 г. Те са в съответствие и с показателите на Националната 

програма за реформи, на които се базира системата за наблюдение и оценка в 

областта на регионалната политика и развитието на регионите в ЕС през следващия 

планов и програмен период и отразяват постигането на целите на Стратегия 

“Европа 2020”; 

- Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и 

очакваните промени в социално-икономическото развитие на областта. Те 

отразяват всички основни аспекти в социално-икономическото й развитие – текущи 

и прогнозирани. Съобразени са и нейните специфики и характерни процеси; 



Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-2020 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 98 

- Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат и 

устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите. 

Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които характеризират 

качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за областта тематични 

рамки на икономическите, социалните, териториалните, политическите и екологическите 

условия и изисквания: 

- Мобилизиране на конкурентните предимства на област Стара Загора и ефективно 

използване на собствения й потенциал за развитие за постигане на икономически 

растеж; 

- Намаляване на диспропорциите в социалната сфера чрез развитие и реализация на 

човешкия капитал; 

- Укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в областта и 

качеството на средата в населените места за постигане на балансирано 

териториално развитие; 

- Политическа ангажираност и административен капацитет на институциите на 

местно ниво и партньорите, за провеждане на регионалната и местна политика и 

управление на процесите на планиране, програмиране, информационно 

осигуряване контрол и координация. 

Тези качествени критерии са пряко свързани и с отчитането на количествени индикатори, 

които са разделени на общи и специфични. 

Общите количествени индикатори (синтезиран пакет от макроикономически критерии и 

индикаторите към Стратегия “Европа 2020”), върху които се базира системата за 

наблюдение и оценка в областта на регионалната политика и развитието на регионите в 

ЕС през следващия планов и програмен период, и които отразяват постигането на целите 

на Стратегия “Европа 2020”, са:  

 

Таблица ...: Общи количествени макроикономически индикатори. 

ОБЩИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ  БГ ЮИР 
Стара 
Загора 

1. БВП/човек – лева /2010 г./ 9 359 7 625 9 654 
2. БВП по текущи цени /2010 г./ в млн.лева 70 511 8 475 3 371 
3. Коефициент на безработица - 2011г. 11.3% 11.7% 6.6% 
4. Коефициент на икономическа активност на населението на 
15 – 64 години - 2011 г. 

66.0% 64.7% 66.1% 

5. Общ доход средно на лице в лв. - 2011 г. 3937 3643 4306 
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За Област Стара Загора, индикаторите, които ще измерват приноса за постигането на 

целите на „Европа 2020”, са адаптирани по подходящ начин - при съобразяване със 

социално-икономическите условия в областта, и в съответствие с целевата стойност към 

2020 г., заложена в НСРР за Югоизточен район. 

Таблица ...: Общи количествени индикатори - принос към стратегия Европа 2020 
 

ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯ 
ЕВРОПА 2020 

ЕС 
2020 

БГ 
2020 

ЮИР 
2020 

Област 
Стара 
Загора 
2020 

Област 
Стара 
Загора 
2017 

Област 
Стара 
Загора 
201335 

Заетост на населението на възраст 20-64 г. 
Мин. 
75% 

76% 75.0% 76% 71% 67.0% 

Инвестиции в НИРД - % от БВП 3.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.2% 0.9% 
Цели „20/20/20” по отношение на 
климата/енергията: 

      

-съкращаване на емисиите на CO2 
20%/ 
30% 

- - - - - 

-дял на ВЕИ в крайното енергийно 
потребление 

20.0% 16.0% 16.0% 16.0% 12.5% 9.0% 

-повишаване на енергийната ефективност 20.0% 25.0% 25.0% 25.0% 16.5% 8.0% 
Намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище до 

10.0% 11.0% 14.0% 14.0% 14% 14.0% 

Нарастване на дела на висшистите на 30-
34 г. 

40.0% 36.0% 32.0% 34.0% 32.5% 31.0% 

Намаляване на хората под националните 
прагове на бедност с: 

С 25% 
20 млн. 

с 16% 
260 хил. 

16.0% 16.0% 10.5% 5.0% 

 
В стратегическата част на документа са изведени специфични количествени индикатори, 

проследяващи изпълнението на приоритетите и специфични цели на ОСР на Стара Загора. 

Сред тях са интегрирани и онези глобални екологични индикатори, за които има 

измерими стойности на областно ниво.  

 
Таблица ...: Специфични  количествени индикатори  
 
СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 

Изходна 
стойност36 

Междинна 
стойност 
2017г. 

Целева 
стойност 

2020 г. 
Увеличаване на приходите от дейността на МСП в % 
/Базова година 2011г. – 5 117 748 хил. лв./ 

- 20% 40% 

Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от 
нефинансовия сектор. /Базова година 2011 г. с 562 142.6 
хил. евро/ 

- 15% 30% 

Увеличаване на персонала, зает с НИРД / Базова година 
2011г. –885 д./ 

- 50% 100% 

Увеличаване на разходи за НИРД в % /Базова година 
2011г. – 7 903 хил. лева/ 

- 12.5% 25% 

Увеличаване на броя на стартиращи иновативни 
центрове в МСП 

0 5 10 

                                                 
35 Целеви стойности към 12.2013 година 
36 Годината на изходната стойност е указана в колона 1, и тя е различна, в зависимост от актуалността на 
изходните данни 
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Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова 
година 2011 г. с 239 273броя/ 

- 15% 30% 

Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) 0 4 8 

Създадени и популяризирани туристически дестинации 
на база културно-историческо наследство (бр.) 

- 2 4 

Инсталирани мощности от ВЕИ (мвт)     
Брой изградени системи за ранно предупреждение за 
възникващи опасности от наводнения, пожари, 
активиране на свлачищни райони (бр.) 

- 2 4 

Брой нови/рехабилитирани здравни и образователни 
заведения (бр.) 

0 6 12 

Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти 
на културата (бр.) 

0 3 6 

Брой изградени и реконструирани обекти и 
инфраструктура за професионален спорт и спорт в 
свободното време (бр.) 

- 3 6 

Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ 
в % /2011 г./ 

60.9% 65.5% 70% 

Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с 
регионално и местно значение в км 

0 125 250 

Население с подобрен транспортен достъп (%) - 12.5% 25% 

Относителен дял на домакинствата с достъп до 
интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за 
страната в % /2011г./ 

40.4% 34.6% 75% 

Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км) - 100 200 
Население, обслужвано от регионални системи за 
управление на отпадъците (% от населението обхваното 
от сметосъбиране), 2010г. 

83% 90% 96% 

Брой реализирани проекти за възстановяването на 
съществуващи, и направата на нови напоителни 
съоръжения и системи 

- 5 10 

Население, облагодетелствано от подобрена социална, 
образователна и здравна инфраструктура в малките 
градове в периферните селски райони в % от общото 
население 

0 12.5% 25% 

Брой нови фирми, започнали своята дейност в малките 
градове в периферните селски райони 

0 10 20 

Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и 
административното сътрудничество и сътрудничеството 
между гражданите и институциите 

0 1 3 

Разходи за ДМА с екологично предназначение -. /Базова 
година 2010 г. - 95 млн. лв / 

- 12.5% 25% 

Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек 
от населението – лева / Базова година 2010 г-271/ 

- 12.5% 25% 

Относителен дял на антропогенно натоварените 
територии(инфраструктура, селища, промишлени обекти 

9%   

Съотношение между горските, земеделските и 
урбанизираните територии 

32%/56%/ 
2.4% 

  

Обновен жилищен фонд (%) - 15% 35% 
Създадени/обновени градски зелени площи /% от 
зелените площи/ 

- 12.5% 25% 

Брой новосъздадени ПЧП - 4 8 

Брой на сключените договори за участие в програми и 
проекти по Структурните фондове (бр.) 

- 75 150 

Брой проекти за разширяване на сътрудничеството  и 
насърчаване на икономическия, социалния и културния 
обмен между регионите на България и Европа. 

- 2 4 

Източници: НСИ, МОСВ, ВиК дружества, ИСУН, МК, МФВС, МЗ, ДФЗ, МТСП, АПИ, МОНМ, областни 
администрации, общини и експертни проучвания 
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Така формулираните критерии са ясни за разбиране и лесни за събиране и обобщаване. За 

тях има налично и достъпно информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност, качество и точност. 

 

8. Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие  

Тази тема е новост за второто поколение на областните стратегии. Без да нарушава 

принципите на местното самоуправление, областната стратегия адресира препоръки и 

стратегически насоки към новите планове на съставните общини, за да се постигне: 

- Съответствие с областната стратегия (тя е „посредникът” между ОПР и по-

високите нива – РПР и НСРР); 

- Съответствие с общите проблеми, потребности и потенциали на областта – сфери 

за междуобщински партньорства; 

- Съответствие с новите оперативни програми (финансируемите им мерки); 

Отправна база за формулиране на заявените препоръки и стратегически насоки са 

действащите до 2013 общински планове и новата стратегия на областта: 

ОСР СТАРА ЗАГОРА 2014-2020 

СЦ1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в икономика на 
знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата инфраструктура 

П1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена 
конкурентноспособност 

П2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и 
повишена ефективност на областната икономика 

СЦ2: Намаляване на между-общинските неравенства чрез мобилизиране на местните ресурси 
(социално сближаване) 
П3: Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги 
П4. Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и 
инвестиционна привлекателност 

СЦ3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи, 
развитие на проектен капацитет 
П 5. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство  
П6. Повишаване на административния капацитет   

 

Препоръки към общинските планове 

Анализирайки действащите към 2013 г. общински планове на съставните общини на 

област Стара Загора се установява, че те са адекватни на обектите си и съдържат смислово 

покритие на целите и приоритетите на старата (все още действаща) областна стратегия. В 

новите версии на общинските планове следва да се постигне подобна висока степен на 
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съответствие. Новата областна стратегия е продукт на еволюционно развитие и 

надстрояване на старата. Подобни еволюционни промени следва да продължат във вече 

утвърдените приоритетни насоки и на общинските планове – икономика, инфраструктури, 

качество на живот, социален сервиз, институционален капацитет. 

И така, в резултат на съгласувателния диалог между областта и съставните й общини през 

настоящия планов период, актуалните общински планове съдържат смислови 

интерпретации на областната стратегия. Затова новите общински планове следва да 

продължат процеса на еволюционното си развитие чрез надграждане, без да се стремят 

към радикални структурни промени. 

Това, което липсва в досегашните общински планове, е ясно означените сфери за 

междуобщинско сътрудничество и съответните мерки за реализация. Посланието на 

настоящата областна стратегия е, че потенциалът на общността, останал неоползотворен в 

най-висока степен, е този на интензивното земеделие, на преработвателната индустрия 

и на туризма. Туристическият потенциал е основно в северната част на областта, но 

попадащите там общини не могат да го оползотворят поотделно. Необходими са 

партньорства за създаването, маркетирането и реализацията на регионални туристически 

продукти за алтернативен туризъм, базирани на атрактивното природно и културно 

наследство. Подобно послание се отправя и в сферата на биологичното земеделие и 

животновъдството. Самостоятелното опериране на отделни стопанства се доказа като 

губещо в пазарна среда с увеличаваща се конкуренция и рискове. Значителни резерви има 

и в развитието на преработвателната индустрия на селскостопански суровини. 

Това са само няколко от аспектите с потенциал за осезателно развитие и принос към 

намаляване на вътрешно-областните неравенства. Друга сфера за партньорство (между 

областния център и малките общини) е обединяване на усилията за по-широк достъп до 

средства от новите оперативни програми и други финансови източници. Затова към 

приоритет/цел „административен капацитет” следва да продължат усилията за 

повишаването му, както и за формиране на партньорства. Подобни сътрудничества ще 

осигурят повече привлечени ресурси за генериране на проектни идеи, за инвестиционно 

проектиране, за създаване на конкурентни апликации и като краен резултат – по-висока 

успеваемост в реализацията на новото поколение общински планове. 

От края на 2012 г. е приета Национална концепция за пространствено развитие. Най-

общо, тя задава модел за полицентрично развитие на селищната мрежа и платформата за 

пространствената координация на секторните политики. Всяка от общините следва да 

интерпретира и доразвие на свое ниво насоките за развитие на селищната си мрежа, на 
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проблемите за достъпността на населените места, идентифициране на локализациите за 

растеж и генериране на заетост. 

България пое своите ангажименти по реализиране на целите на стратегия „ Европа 2020”. 

Националните ангажименти вече получиха съответни параметри на регионално и 

областно ниво. В зависимост от спецификата и потенциала си, всяка от съставните 

общини на областта следва да самоопредели конкретни целеви величини по петте цели на 

„Европа 2020”. 

Обща политическа рамка, която следва да се интерпретира на местно ниво, е подходът 

към глобалните екологични проблеми. Посланието за развитие на нисковъглеродна местна 

икономика, енергийна ефективност, разнообразяване на енергийните източници, 

намаляването на климатичната уязвимост (рисковете от наводнения, засушавания, бури и 

др. природни бедствия), също следва да намерят отражение в новите общински планове. 

Развитието ИКТ и електронното управление е цел и в повечето сегашни общински 

планове (без тези на малките общини). Освен като елемент на жизнения стандарт на 

населението, модерните и акуратни публични услуги са фактор и за развитие на бизнеса и 

привличането на желани инвестиции. Ключовата роля на информационния фактор се 

пренася в новия планов период с още по-голяма тежест. 

Подробни общи указания по съдържанието на новите общински планове са дадени в 

Методическите указания на МРРБ: 

- Целите и приоритетите на ОПР могат да обхващат само тези цели и приоритети от 

ОСР, които имат пряко отношение към развитието на общината и кореспондират с 

местната специфика и идентифицирани потребности. Възможно е няколко 

цели/приоритети от ОПР да бъдат адресирани към една цел/приоритет на ОСР. 

- ОПР следва да бъдат разработени в съответствие със стратегическите документи в 

ЕС37., както и с предвижданията на националните документи – Национална 

стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено 

развитие, Национална програма за развитие на България, Договор за партньорство 

2014-2020 (все още в проект), секторни планови документи. Акцентът трябва да се 

постави върху специфичните предимства на съответната община и целите, по 

които тя може да осигури осезателен принос; 

                                                 
37 Като Териториален дневен ред на ЕС, Стратегия „Европа 2020”, Зелена книга на териториалното 
сближаване и др. 
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- Развитието на информационното общество е хоризонтален приоритет за България. 

Процесът на децентрализация на управлението поставя нови предизвикателства, 

свързани с използване на информационните технологии за повишаване 

конкурентоспособността на общините в т.ч. и по отношение предоставянето на 

административни услуги. Уместно е да се предвидят мерки и дейности, свързани с 

развитието на електронното съдържание – интегрирани електронни 

административни услуги за гражданите и бизнеса, уеб-базирани форуми за 

обществени обсъждания и др. В ОПР е необходимо да се идентифицират нуждите и 

възможностите за реализиране на ИКТ мерки и проекти, включително свързаните с 

придобиване и повишаване на ИТ уменията и електронното участие, изграждане на 

инфраструктура за високоскоростен интернет, изграждане на системи за видео 

наблюдение, използване на системи за контрол и управление на трафика и др.  

- Устойчивото развитие също е хоризонтален приоритет на европейско ниво, като 

акцент е интегрирането на глобалните екологични проблеми в процеса на 

стратегическо планиране на местното развитие – последици от промените в 

климата, опазване на биоразнообразието, борба с ерозията на почвите и 

устойчивото използване на земите, запазване и укрепване на предимствата на 

ландшафта, насърчаване разработването и използването на „чиста енергия” и др.; 

- Ключов момент, който също трябва да се има в предвид при разработването на 

ОПР са мерките, свързани със стимулиране на енергийната ефективност, 

гарантиране на енергопотреблението и диверсифициране на енергийните 

източници на местно ниво; 

- Съвременните проблеми на развитието като равните възможности, проблемите на 

околната среда и свързаните с тях климатични промени, загубите на 

биоразнообразие, замърсяването, не спазват административни граници и изискват 

сътрудничество за постигане на ефективни решения. Местната политика за 

развитие трябва да отчете тези реалности и в този контекст да се търси развитие на 

сътрудничество между съседни общини. Така ще бъдат идентифицирани проблеми 

за разработване на междуобщински екологични проекти; 

- Финансовите ресурси следва да бъдат обвързани с най-важните потребности на 

общината, така че да доведат до значителен ефект. Освен традиционните 

източници на финансиране – бюджет, оперативни програми, международни 

донори, трябва да се търсят възможности за реализация на проекти чрез публично-
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частно партньорства. Този начин на финансиране позволява да бъде използван и 

опита на квалифицирани експерти от частния бизнес и НПО. 

Изброените аспекти следва да намерят специфична интерпретация във второто поколение 

на общинските планове. 

 

9. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност  

При разработването на областната стратегия за развитие, както и в процеса на нейното 

изпълнение, трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на политиката 

за регионално развитие. 

Формите за осигуряване на публична информация относно цялостния процес на 

изготвяне, съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на 

областната стратегия за развитие, както и информация за потенциалните ползи, 

резултатите и въздействието от прилагането на областната стратегия за развитие, биха 

могли да бъдат: 

- Разпространяване на информация с помощта на медиите – местни вестници, 

телевизионни и радио канали и новинарски сайтове; 

- Интернет-страницата на Областна администрация Стара Загора; 

- Провеждане на обществени обсъждания на различни етапи от разработването на 

стратегията. 

Изпълненият проект по ОПАК “За прозрачни и открити областни администрации” по 

процедура “Прозрачна и почтена държавна администрация” увеличава предпоставките за 

информираност, активен диалог, партниране и координация в изпълнението на ОСР. 

Проектът включва монтирането на тъчскрийнове, създаването на гласов портал 

(комуникационен център, управляващ входящите телефонни обаждания), поставянето на 

информационни табла, обновяване на общински сайтове, както и онлайн излъчване на 

сесиите на общински съвети. В плана е предвидено още разработването на стратегия за 

борба с корупцията. 

Създаденият регионален информационен център ще даде лесен достъп до информацията 

за европрограмите и еврофондовете за България. Той е реализиран по Оперативна 

програма “Техническа помощ” по процедура “Изграждане и функциониране на областни 
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информационни центрове”. Чрез него заинтересовани лица и производители ще могат да 

получават директно отговори на своите въпроси свързани с проекти и видове субсидии. 

Изпълнение на отговорностите и необходимото институционално взаимодействие: 

Областният управител и местната власт са основните участници и партньори в процеса на 

формиране и прилагане на регионалната политика. Техните функции в управлението, 

наблюдението, оценката и контрола на регионалното развитие са определени със Закона за 

регионално развитие. Те са включени в процеса на определяне на регионалната политика, 

като са задължени да разработват стратегически планови документи за съответните нива. 

Участват в състава на органите, създадени със ЗРР за целите на управлението и 

наблюдението на регионалното развитие - областни съвети за развитие и регионални 

съвети за развитие. 

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район за планиране: 

- Обсъжда и съгласува всички проекти на Областните стратегии за развитие от 

съответния район за планиране с цел координирането им; 

- Осигурява широко и ефективно участие на всички партньори в процеса на 

планиране, финансиране, наблюдение и оценяване на мерките за регионално 

развитие в района за планиране; 

В състава на Съвета се включват представители на централните власти, Областните 

управители от ЮИРП, представители на общините от областите в района и по един 

представител на представителните организации на работодателите и на работниците и 

служителите на национално равнище. 

Областни управители, специализирани структури към областните администрации и 

областни съвети за регионално развитие: 

- Участват в изпълнението на ОСР чрез изработването, общественото обсъждане и 

изпълнението на Областната стратегия за регионално развитие;  

- Подпомагат подготовката и реализирането на общинските планове за развитие; 

- Участват във формирането на регионални и местни партньорства при подготовката, 

финансирането и изпълнението на проекти, реализиращи плановите документи на 

регионално и местно ниво. 

Изпълнението на областната стратегия в оперативен план ще се подпомага и координира 

основно от Отдел “Регионално развитие, териториално устройство и административен 
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контрол” към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост” в Областна администрация Стара Загора. 

Контрол по изпълнението на ОСР ще бъде осъществяван от Областния съвет за развитие и 

Областния управител, който отговаря пряко за изпълнението на стратегията. 

Местните власти: 

- Приемат общински планове за развитие и програми за реализация; 

- Мобилизират местните финансови, човешки и организационни ресурси, 

включително на частния и неправителствения сектор; 

- Осигуряват информация и публичност на действията за местно развитие. 

Участието на социално-икономическите партньори в политиката на регионалното 

развитие в рамките на ОСР ще бъде широко застъпено. В процеса на работа по 

стратегията те обогатяват централните, регионалните и местните органи с нови идеи на 

база на техния практически опит и подпомагат утвърждаването на решения с по-голям 

обществен консенсус, участват в реализирането на партньорства на местно и регионално 

ниво, допринасят със собствени средства за реализиране на дейности по целите и 

приоритетите на Стратегията. 

Бизнесът в региона е представен основно от по-големите фирми, бизнес-асоциациите, 

работодателските организации, търговско-промишлената палата и други. Решаващото 

значение за перспективите за регионално развитие на областта е свързано със 

значителните му възможности за подпомагане на информационни, образователни, 

квалификационни, посреднически и др. компоненти на действията по реализацията на 

ОСР. Бизнесът е генератор на нови идеи и е мотивиран за влагане на средства в съвместни 

публично-частни инициативи. 

Синдикалните организации са основен партньор на властите на областно и местно ниво в 

процеса на формиране и прилагане на регионалната политика. Участват като членове в 

Областните съвети за развитие. 

Неправителствените организации имат функцията на полезен коректив по отношение 

подготовката на Стратегията и на реален участник в нейното изпълнение. Те имат широки 

възможности за подпомагане на информационни, образователни и квалификационни, 

маркетингови и други компоненти на действията по реализация на Стратегията. Голяма 

част от тях пряко ще участват в реализацията на проекти и действия за регионално 

развитие, финансирани от европейски и национални фондове. Фактор за успешното им 
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включване в реализацията на Стратегията е усъвършенстване на механизмите и 

процедурите за партньорство. 

Препоръчителните мерки за сътрудничество и активно участие на партньорите и 

гражданите в хода на изпълнение на стратегията са: 

- Споразумения за съвместна работа за изпълнение на общи дейности; 

- Обществени съвети с постоянно действие; 

- Обществени форуми; 

- Конференции; 

- Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни; 

- Фокус групи с участие на експерти в различни професионални сфери; 

- Провеждане на ежегодни срещи и обменни посещения между съседни общини за 

обмен на информация. 

Като цяло, прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качеството 

на областната стратегия и ефективността на нейното изпълнение. Освен това, въвеждането 

и спазването на този принцип създава обективни предпоставки и условия за привличане и 

ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на областта. 

Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на стратегическото 

планиране на регионалното развитие на територията на областта има областният 

управител и ръководената от него областна администрация. Областният съвет за развитие 

също трябва да гарантира прилагането на принципа на партньорство, публичност и 

прозрачност във връзка с изпълнението на стратегията и да съдейства за мобилизиране и 

ефективна координация на усилията на местно ниво. 

 

The end 


