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Списък на използваните съкращения 

АДИОСР Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие 
АМ Автомагистрала 
АПИ Агенция „Пътна инфраструктура” 
БВП Брутен вътрешен продукт 
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 
ВиК Водопровод и канализация 
ГИС Географски информационни системи 
ДБ Държавен бюджет 
ДМА Дълготрайни материални активи 
EС Европейски съюз 
ЕТК Европейски транспортен коридор 
ЗРР Закон за регионално развитие 
ИКТ Информационни и комуникационни технологии 
МИТ Министерство на икономиката и туризма 
МО Междинна оценка 
НСИ Национален статистически институт 
НСРР Национална стратегия за регионално развитие 
NUTS2 Район за планиране 
ОБ Общински бюджет 
ОП Оперативна програма 
ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПКБИ Оперативна програма „Конкурентноспособност на българската икономика” 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 
ОПР Общински план за развитие 
ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 
ОПТ Оперативна програма „Транспорт” 
ОСР Областна стратегия за развитие 
ОСъР Областен съвет за развитие 
ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионално развитие 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
ПРЗ План за регулация и застрояване 
ПУП Подробен устройствен план 
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 
ПЧП Публично-частни партньорства 
РПМ Републиканска пътна мрежа 
РПР Регионален план за развитие 
РПРЮИРП Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране  
ТБО Твърди битови отпадъци 
ТИ Техническа инфраструктура 
УО Управляващ орган 
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Въведение 

Настоящият актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие 

(АДИОСР) на област Стара Загора е създаден в отговор на комплексните промени в 

контекста на регионалното планиране и развитие: 

- В правната рамка – нови регламенти в ЗРР и правилника за прилагането му1; 

- В политическата рамка – новата стратегия на ЕС – „Европа 2020”2 и поетите 

национални ангажименти по прилагането й; 

- В стратегическите планови документи от по-високите нива – РПРЮИРП и НСРР; 

- В социално-икономическата среда – период на очаквана стабилизация и 

възстановяване след криза; 

Конкретните промени/допълнения в актуализацията са повлияни и от 

констатациите/препоръките на проведената МО на ОСР. В резултат на анализ и оценка на 

реализацията, съгласуваността и координацията при прилагането на ОСР за периода 2007 

– 2010 г., в МО са изведени следните препоръки: 

1. Да се отразят целите на стратегия „Европа 2020”; 
2. На ниво „приоритети” и „мерки” да се постигне пълно покритие с приоритетните оси и мерки по 

оперативните програми, както и по ПРСР; 
3. Да се ревизира и предложи нова система от индикатори, съдържащи изходни и целеви стойности, 

както и достъпни източници на достоверна информация. Да се въведат седемте индикатора за 
наблюдение на глобалните цели по околна среда. 

4. Да се задейства системата за мониторинг към ОСР 
Тези препоръки от МО са приети като задание за настоящата актуализация на ОСР. 

Следвайки методическите указания на МРРБ 3, АДИОСР се мотивира от „актуализиран 

социално-икономически профил на областта”. Вместо класическата структура на подобни 

анализи, (заемащи излишно голям обем на 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.  
                                                
1 Нов териториален обхват на районите за планиране от нива 1 и 2; Съкратен срок на действие на ОСР до 
2013; Нови структурни части на ОСР – финансови разчети; стратегически насоки за ОПР; действия по 
прилагане на принципа за партньорство, публичност и информираност; Отпадане на устройствените схеми 
към ОСР. 
2 Балансиран пакет от три приоритета: Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на 
знания и иновации; Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика 
с по-ефективно използване на ресурсите; Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи 
равнища на заетост, водеща до социално и териториално сближаване. 
3 Методически указания за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно 
развитие – 2009 г. 
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Изключително краткият остатъчен срок на действие (2011 - 2013) изисква реалистични 

прогнози и целеви стойности по основните показатели. Все пак, за остатъчния период от 

три години не може да се навакса изоставането на публични инвестиции с десетилетия. Не 

могат да се обърнат демографски тенденции, нито да се догонят европейски стандарти в 

жизнената среда. Това, което може и трябва да се постигне, е максимално 

оползотворяване на наличните ресурси при добра координираност и концентрация на 

инвестирането им в адекватни цели и подходящи локализации. 

Ключова цел на АДИОСР на област Стара Загора е да се подобри ефективността й чрез: 

- подобряване на координацията между изпълнителите 4 – общини, ведомства, 

партньори; 

- привеждане в съответствие с новите цели на регионалното развитие; 

- подобряване на съответствието (тематично и финансово) с потенциалните източници 

за финансиране; 

- въвеждане на работеща система за мониторинг. 

Като нов елемент в съдържанието на ОСР е включен индикативен разчет на необходимите 

финансови ресурси за реализация на целите на ОСР. Отчитайки огромната разлика между 

разкрити/заявени потребности5 и прогнозируеми ресурси6 става ясно, че повечето цели ще 

останат за изпълнение и през следващия планов период (2014 – 2020 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Областната стратегия съдържа цели, приоритети и мерки, но не ги изпълнява пряко. Областният управител и 
областният съвет за развитие не управляват ресурси (освен с малки изключения по специфични проекти). Те 
играят ролята на координатор в процеса на планиране, а не на изпълнител. На практика ОСР се реализира чрез 
ОПР, проекти по оперативните програми с целеви бенефициенти - ведомства и ведомствените секторни програми, 
финансирани от държавния бюджет. 
5 По единадесетте ОПР, секторни общински програми и ведомствени програми с адресирани в областта 
проекти 
6 Донорски фондове, бюджетни средства, частни инвестиции 
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1. Актуализиран социално-икономически профил на областта 

Актуалният социално-икономически профил на областта е представен по нетрадиционен 

начин. Избегнато е преповтаряне на фактологията от ОСР ‘2005. С подбран пакет от 

макроикономически показатели са отразени основните тенденции в социално-

икономическите процеси. Секторните/тематичните раздели на класически анализ са 

представени само с актуалните си проблеми/потребности и потенциали. Актуалният 

профил на областта съдържа два условно обособени раздела: 

- Макроикономически тенденции; 

- Секторни/тематични проблеми, потребности и потенциали. 

 

Макроикономически тенденции 

Стойностите по основни макроикономически показатели в периода 2005 -2008 очертават 

паралелни положителни тенденции на промяна: 

ПОКАЗАТЕЛИ 2005 2008 ПРОМЯНА 
България 

БВП - млн. лв. 42797 56520 +32,1% 
БВП/човек - лв. 5529 7379 +33,5% 
Приходи от продажби - млн. лв. 123110 209257 +70,0% 
ДМА - млн. лв. 49552 97287 +96,3% 
Предприятия - бр. 252519 307831 +21,9% 
Заети лица - бр. 1945492 2266485 +16,5% 

ЮИ район 
БВП - млн. лв. 5885 6771 +15,1% 
БВП/човек - лв. 5186 6003 +15,7% 
Приходи от продажби - млн. лв. 17532 29166 +66,4% 
ДМА - млн. лв. 6776 13150 +94,1% 
Предприятия - бр. 38698 46506 +20,2% 
Заети лица - бр. 264895 304456 +14,9% 

Област Стара Загора 
БВП - млн. лв. 2157 2489 +15,4% 
БВП/човек - лв. 5974 6971 +16,7% 
Приходи от продажби - млн. лв. 5043 7376 +46,3% 
ДМА - млн. лв. 2619 5247 +100,3% 
Предприятия - бр. 11564 12913 +11,7% 
Заети лица - бр. 94910 102436 +7,9% 
Източник: НСИ - текуща статистика   

 

Съпоставянето между увеличенията в „приходи от продажби” и „ДМА” с тези в „БВП” и 

„БВП/човек” доказва екстензивно развитие на областната икономика (каквото е и за 

националната ни икономика като цяло). Голям обем инвестиции (предимно в енергийния 
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комплекс, търговско-логистични структури, офиси и жилища) и продажби (предимно от 

енергия и услуги в сферата на търговията), но с ниска добавена стойност: 

Високо нарастване на ДМА и продажби - ниско - на БВП

15,4%

16,7%
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100,3%
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Отсъствието на статистически данни от годините на криза (2009 - 2010) позволява 

формулирането само на хипотеза, че област Стара Загора има спад в икономиката си, по-

голям от средния за страната (5%). Същото се отнася за спада в заетостта и инвестициите. 

Отчитайки относително слабите й позиции в сферите с предпоставки за растеж7, може да 

се прогнозира и по-бавно възстановяване. 

Свръх-концентрацията на икономически субекти и дейности се запазва: 
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Концентрацията на икономически дейности се запазва - нетни приходи от продажби 
2005 - 2008

2005 г. 54,3% 18,9% 12,6% 10,1% 1,4% 1,2% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%

2008 г. 58,5% 16,5% 11,9% 8,0% 1,2% 1,9% 0,5% 0,3% 0,3% 0,6% 0,1%
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7 Високи технологии, иновации, сектори с висока добавена стойност, качествен и достатъчен човешки 
ресурс 
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Община Стара Загора, заедно с Казанлък и енергийния комплекс Раднево – Гълъбово, 

формират 95% от приходите в областта. Останалите 7 общини допринасят едва 5%. 

Отнесени към населението, резултатите по този показател извеждат Раднево и Гълъбово 

на първите 2 места. Най-слаба е икономика на Мъглиж и Николаево. Сравнена със 

средната стойност на страната (27665 лв./ч.), тази за област Стара Загора е значително по-

ниска – 21019 лв./човек.  

Приходи от продажби - лв/човек, 2008 г.
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За разлика от повечето области с доминиращ икономически център, Стара Загора има два 

балансиращи вторични центъра – енергийният комплекс Раднево-Гълъбово и Казанлък. 

Независимо от това, повечето общини са с трайна тенденция на значителен демографски 

отлив, което е признак за непривлекателна жизнена среда. 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 

доклада за МО на НСРР сочат обратна тенденция – общо задълбочаване на тези различия. 

Изключение в ЮИР е само заетостта и безработицата. 
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Източник: МО на НСРР, 2010 г. 

Пренесена в мащабите на областта, горната картина разкрива още по-драстични контрасти 

между съставните й общини. 

В сравнителен план, позицията на областта по основни показатели остава непроменена - 

втора след Бургас. Тезата се подкрепя от скорошните анализи по повод МО на НСРР и 

РПРЮИРП. По заетост и доходи, областта има над средните стойности на ЮИРП, а по 

БВП/човек - под средните стойности. Благоприятна е и позицията на областта по 

отношение на безработицата.(Виж долните 4 графики от МО на НСРР): 
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Друг източник с актуални оценки по основни показатели е категоризацията на общините 

за определяне на райони за целенасочена подкрепа8:  

І категория – Братя Даскалови– по 8 показателя; 
ІІ категория – Чирпан и Опан – по 7 показателя; 
ІІІ категория – Мъглиж, Павел Баня, Гурково, Николаево – по 6 показателя; 
V категория – Гълъбово – по 4 показателя; 
VI – Казанлък и Стара Загора – по 3 показателя; 
VІI категория – 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 
Онагледена, горната категоризация представя следната обобщена проблемна картина на 

общините в областта: 
к-
я ОБЩИНИ площ - ха хора 1 2 3 4 5 6 7 8 
VII Раднево 54515 21959                 
VI Казанлък 63480 76447                 
VI Стара Загора 101937 164472                 
V Гълъбово 34880 14269                 
III Гурково 29220 5273                 
III Мъглиж 38900 12267                 
III Николаево 9650 4840                 
III Павел баня 51878 14703                 
II Опан 25750 3501                 
II Чирпан 52290 23470                 
I Братя Даскалови 49743 9724                 

 

                                                
8 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 стойности9 от средните за страната. Ако групираме осемте показателя за 

категоризация по в 3 проблемни сфери10, можем да поставим следната обобщена диагноза 

за приоритетни проблеми на общините в област Стара Загора:  

- „Икономика” + ”Демография” + 1/3 Инфраструктура” - общини Гурково, Мъглиж, 

Николаево, Павел Баня; 

- „Икономика” + ”Демография” + 2/3 Инфраструктура” - община Чирпан;  

- „Икономика” + ”Демография” + 3/3 Инфраструктура”  – общини Опан и Братя 

Даскалови ; 

- 1/3 „Икономика” + ½ „Демография” + 1/3 „Инфраструктура” – Казанлък; 

- ½ „Демография” + 2/3 „Инфраструктура” – община Стара Загора; 

- „Демография” + 2/3 „Инфраструктура” – Гълъбово; 

- „Демография” - Раднево 

По обхват на население и площ, горните категории общини се подреждат както следва:  

к-я ОБЩИНИ площ население 
VII Раднево 11% 6% 
VI Казанлък 
VI Стара Загора 

32% 69% 

V Гълъбово 7% 4% 
III Гурково 
III Мъглиж 
III Николаево 
III Павел баня 

25% 11% 

II Опан 
II Чирпан 

15% 7% 

I Братя Даскалови 10% 3% 
Слабите общини (от I-ва до 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 ОСР’2005 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 ЮИР и от тази за 

страната: 

 

                                                
9 С изключение на Казанлък по показателя БВП/човек 
10 1. Икономика (показатели 1,2 и 3); 2. Демография (показатели 4 и5); 3. Инфраструктура и екология 
(показатели 6,7 и 8) 
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Безработица 2005 - 2010 г.
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12,0%

14,0%

Общо за страната 11,5% 9,6% 7,8% 6,3% 7,6% 9,5%

Югоизточен 10,9% 8,4% 6,6% 5,3% 6,5% 8,3%

СтЗ 10,2% 8,3% 6,8% 5,3% 6,4% 7,4%

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

 

Благоприятно остава и развитието по показателя „равнище на заетост”. На фона на 
негативните тенденции през 2009 г. на национално и регионално ниво, заетостта в област 
Стара Загора отчита нарастване и то с по-голям темп от средния за периода 2005-2008 г. 
Независимо от това, остава необходимостта от стимулирано развитие на конвенционални 
производства с масова заетост, наред с високотехнологични – с висока добавена стойност. 
 

Равнище на заетост 2005-2009 г.
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Общо за страната 55,8% 63,9% 62,6%

Югоизточен 55,2% 61,3% 61,2%

Стара Загора 60,4% 61,6% 64,2%

2005 г. 2008 г. 2009 г.

 
 
Тревожен е фактът, че 2 от съставните общини (Николаево и Братя Даскалови) не могат да 

се измъкнат от „капана” на блокираща безработица (21 – 30%!). Макар и с все още 

относително високи нива, други 4 общини11 са постигнали сериозно намаляване на 

безработицата. Безпроблемни на този фон изглеждат трите водещи икономически 

                                                
11 Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел Баня 
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общини12. Към последните се е присъединила и община Опан, която е успяла да редуцира 

безработицата си от 16,3% през 2003 г., до само 6,7% през 2010 г.  

Безработица по общини 2003 - 2010 г.
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ОБЛАСТТА 12,8% 10,2% 7,4%

Николаево 30,9% 27,5% 22,6%

Братя Даскалови 28,6% 31,4% 20,8%

Чирпан 18,7% 18,8% 14,4%

Мъглиж 21,5% 21,8% 11,6%

Гурково 22,8% 15,2% 11,1%

Павел баня 21,9% 17,4% 10,4%

Раднево 12,8% 10,0% 6,8%

Опан 16,3% 12,2% 6,7%

Казанлък 11,2% 7,2% 6,6%

Гълъбово 12,4% 8,4% 5,8%

Стара Загора 9,9% 7,9% 5,6%

2003 г. 2005 г. 2010 г.

 

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 

подбалканските общини. Като цяло, малките общини са предимно производител, но не и 

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

                                                
12 Стара Загора, Раднево – Гълъбово и Казанлък 
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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. Формират се отрицателни тенденции в областния пазар на труда – 

масови уволнения13, 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”14 мерки за справяне с кризата и реалните симптоми за 

отминаването й. 

Като естествен резултат се утвърждава влошаваща се демографска структура с 

отрицателен естествен и механичен прираст на населението в областта: 

Население 2003 2005 2009 
2009-
2003 

Област Стара Загора 364051 360203 350925 -3,6% 
Братя Даскалови 10872 10610 9724 -10,6% 
Гурково 5462 5325 5273 -3,5% 
Гълъбово 15580 15010 14269 -8,4% 
Казанлък 80393 79464 76447 -4,9% 
Мъглиж 12826 12665 12267 -4,4% 
Николаево 4775 4867 4840 1,4% 
Опан 3988 3779 3501 -12,2% 
Павел баня 15279 15039 14703 -3,8% 
Раднево 23836 22988 21959 -7,9% 
Стара Загора 165821 165729 164472 -0,8% 
Чирпан 25219 24727 23470 -6,9% 

 

За последните 6 години област Стара Загора е изгубила населението на една от средно 

големите си общини (13126 човека). Масовата емиграция на хора в трудоспособна възраст 

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

Намалява и броят на децата/учащите се – закриват се училища15, намалява броят и 

мотивацията на педагогическия персонал. 

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

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

блокиращ фактор на развитие. 

                                                
13 Например съкращение на 72% от персонала (240 работници) на "Слънце Стара Загора - Табак" АД през 2008-2009 г. 
14 Съхраняване на персонала за сметка на намалено работно време и неплатени отпуски; 
15 За периода, в област Стара Загора са закрити 10 училища (от общо 144, 134 са останали да функционират). 
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Секторни/тематични проблеми, потребности и потенциали 

В този раздел е приложена схемата: проблемна картина към 2005 - направеното до 2010 г. 

- промяна (осезателна, незначителна, влошено състояние) – настоящи потребности и 

възможности. 

Значимост на локализацията  

Запазва се потенциалът, който ще се валоризира напълно при реализацията на 

стратегическите инвестиционни проекти: АМ „Тракия” (има осигурено финансиране и 

вероятност до 2013г. да се завършат оставащите 115,2 км16); изграждане на ЕТК N: 9 (с 

още неустановено трасе, шанс за изграждане – след 2014 г.); Индустриален парк „Стара 

Загора” (проект от 2003 г., без реализация); Търговско-индустриален парк (обявено 

инвестиционно намерение през 2008 г., без реализация до сега).   

 

Природни ресурси  

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

възстановяването на мелиорациите, развитието на интензивно земеделие и биоземеделие. 

Това е и национален проблем, който има планови решения17, но не и реализация. 

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

достатъчен потенциал18, но изостава рекултивацията на нарушените от добива им терени. 

Потенциалът на термо-минералните 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.  

 

Околна среда и биологично разнообразие  

Въпреки положителния ефект от предприетите след 2005 г. мерки19, областта продължава 

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

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

автоматични измервателни станции, сателитен мониторинг и система за ранно 
                                                
16 Лот 2 - Стара Загора - Нова Загора, 31,8 km, срок – Юли 2012; Лот 3 - Нова Загора – Ямбол, 35,7 km, срок 
– Септември, 2012; Лот 4 - Ямбол – Карнобат, 47,7 km, срок – Март, 2013. 
17 Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006-2013 г. 
18 Геоложките залежи от лигнитни въглища в Източно-маришкото находище са 2,12 млрд. тона и ще се 
изчерпят около 2060 г. 
19 За намаляване на емисиите от серен диоксид и прах в ТЕЦ „Марица изток 2” и „Енел Марица изток 3” 
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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.  

Област Стара Загора е „черен рекордьор” и по дял на нарушените територии. Към 2010 г. 

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

 
 1972 г.   1984 г.   2010 г. 
Серията сателитни снимки илюстрира разрастващия се обхват на кариерните разкрития и 

изоставането на рекултивацията. 

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. 

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

сравнително ниска стойност за страната. 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 многократното 

нарастване на разходите в проследения период: 

Разходи за опазване на ОС Млн. лв. 
  2005 2008 
БГ 630 1686 
ЮИРП 138 131 
СТЗ 6 95 
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Икономика  

Макроикономическият контекст и тенденции бяха представени в предходния раздел. 

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

на услугите, стабилен висок принос на индустрията, скромен, но стабилен аграрен сектор.  

НЕТНИ ПРИХОДИ ПО СЕКТОРИ дял 
Търговия и ремонт на мпс 35,1% 
Преработваща индустрия 22,4% 
Енергия и газообразни горива 14,0% 
Строителство 11,9% 
Добивна индустрия 5,4% 
Селско, горско и рибно 
стопанство 3,0% 

Други от третичен сектор 8,3% 
 

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: 

· Доизграждане на „Бизнес парк гр. Стара Загора” и превръщането му във 

високотехнологичен производствен и логистичен център; 

· Изграждане на нови МСП в „Индустриална зона–с. Еленино” – около 120 млн. лв.; 

· Продължаване на технологичното обновяване и иновациите в машиностроенето и 

хранителната индустрия – очаквани проекти за около 40 млн. лв. по ОПКБИ; 

· Въвеждане в експлоатация на завод за сглобяване на електрически автомобили в 

гр. Стара Загора; инвеститор Zero Carbon 2020; 13-20 млн. лв.; старт – 2011г.;   

· Голф игрище и летищен комплекс край Казанлък – инвестиционно намерение на 

„Кълвача Инвестмънт” – около 140 млн. лв.; 

· Ветрогенераторен парк на „Ветроком” ЕООД, в строеж от 2009 г. – 340 млн. лв.; 

· Фотоволтаичен парк на „BCI” ООД (Ясеново – Черганово – Голямо Дряново) – 400 

млн. лв.; 

· Публични инфраструктурни проекти по ОПОС и ОПРР за около 500 млн. лв.; 

· Нарастване на достъпността и търговско-логистичните функции с пълното 

изграждане на АМ „Тракия” до 2013 г.; 
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· Създаване на продаваеми продукти за алтернативен туризъм (вкл. развитие на 

балнеотуризма) 

Горното портфолио от потенциални крупни инвестиции в близките няколко години би 

гарантирало чувствителен икономически ръст и уверено излизане от кризата. 

 

Техническа инфраструктура  

Пътната инфраструктура на областта има осезателни подобрения. В периода 2005-2010 г. 

се изграждат 40 км АМ и 4 км нови пътища ІІІ клас. Така област Стара Загора достига 

едни от най-добрите показатели за изграденост на пътната мрежа. Последните 3 лота от 

АМ „Тракия” са в строеж и към средата на 2013 г. се очаква пълното й завършване. 

Изграждането на Скоростен път по трасето на първокласен път І-5 (Русе-Ст.Загора-

Хасково -граница Гърция) и тунел през Стара планина, се предвижда за следващия период 

на програмиране, след 2014г.  

Поддържането на Общинската пътна мрежа продължава да бъде 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, но в следващите 3 години те ще 

бъдат достъпен ресурс. 

ВиК: Голямо постижение е отпадането на режима на водоснабдяване на областния град 

след реконструкция и разширение на водоснабдителната система и вътрешната 

водопроводна мрежа на града. От 40% засегнато население през 2006 г., сега с режим на 

водоснабдяване е под 1%20. 

Вече е завършено изграждането на ПСОВ “Стара Загора”  и довеждащите колектори към 

нея, реализирани по програмата ИСПА. В община Казанлък се изпълнява Етап 1 на 

“Интегриран воден проект” по ОПОС21.  Общините Гурково, Мъглиж и Николаево - 

реализират проекти по ОПОС за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежи и ПСОВ. 

Проблемът с канализацията и пречиствателните съоръжения в малките населени места 

неизбежно се пренася за следващите планови периоди. 

                                                
20 Малки населени места с локални водоизточници (чувствителни на засушавания) и амортизирани мрежи. 
21 Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. Христо 
Ботев и изграждане на канализационна помпена станция с тласкател, с. Овощник 



Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Стара Загора 2011-2013 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 19 

Енергийната инфраструктура е адекватна на потребностите. Продължава газификацията 

на гр.Стара Загора, гр. Казанлък и прилежащите му селища. Реализират се мащабни 

проекти за ВЕИ22. Развитието на телекомуникациите е централизирано в ИАЕСМИС23 и се 

реализира с планираните темпове и качество. Предвидено е поетапно да се изграждат 

мрежите за 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. 

 

Социална инфраструктура  

Общата проблемна картина на социалната инфраструктура24, разкрита в анализа на 

ОСР’2005 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/напускане 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. 

 

Хората  

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 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. През периода са 

построени около 1100 нови жилища, а населението е намаляло с 9278 човека (3436 средни 

домакинства). 

                                                
22 Ветрогенераторен парк на „Ветроком” ЕООД, в строеж от 2009 г.; Фотоволтаичен парк на „BCI” ООД 
(Ясеново – Черганово – Голямо Дряново); 
23 Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 
24 здравеопазване, социални дейности, образование, култура, спорт и отдих, младежки дейности 
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2. Резултати от изпълнението на ОСР до 2010 г. 

Финансов резултат 

Изпълнените, в процес на изпълнение и финансово осигурени проекти по оперативни 

програми (ОП) в област Стара Загора за периода 2007-2010 г., са на обща стойност 

130 641 хил.лв. Обобщени по оперативни програми и по общини, финансираните проекти 

в областта възлизат на следните суми: 

ОБЛАСТСТАРА ЗАГОРА - ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ 2007 - 2010 хил. лв. 
ОБЩИНИ ОБЩО ОПРЧР ОПРР ОПОС ОПКБИ ОПАК ПРСР ДРУГИ* 

Братя Даскалови 1788 388 0 0 0   750 649 
Гурково 7706 98 0 1328 5724   198 357 
Гълъбово 420 77 0 0 0 344   0 
Казанлък 20606 1017 0 6422 11549     1618 
Мъглиж 3639 536 0 813 1341   635 314 
Николаево 5544 93 0 352 0   4066 1033 
Опан 5261 94 0 0 0   916 4251 
Павел баня 6397 209 0 0 0   4157 2031 
Раднево 7373 174 0 0 1100   184 5915 
Стара Загора 65648 1754 17492 0 15188 2369   28846 
Чирпан 6259 303 5957 0 0     0 
ОБЛАСТ СТЗ 130641 4743 23448 8915 34901 2712 10906 45015 
Източник: http://www.eufunds.bg, справки от общините     
* - ФАР, ПУДООС, СИФ, САПАРД, държавен бюджет, общински бюджет/кредит 
Забележка: По ОПКБИ - няма иновативни предприятия, продукти и услуги 

 

Макар изпитващи остри ресурсни затруднения (финансови и човешки), повечето съставни 

общини реагират на настоящите и бъдещи схеми по оперативните програми с изготвяне 

на проекти-апликации. По непълни данни, в областта са изготвени или са в процес на 

изработване проекти за над 548 млн. лв.: 

АПЛИКАЦИИ      хил. лв.  
ОБЩИНИ ОБЩО ОПРР ОПОС ОПРЧР ОПАК ПРСР ДРУГИ* 

Братя Даскалови 2299         2299   
Гурково 24227   22636     1591   
Гълъбово 0             
Казанлък 373676 237376 135083 1217       
Мъглиж 57000   57000         
Николаево 0             
Опан 3908         1912 1996 
Павел баня 48030 2359 32842 585 493 7452 4299 
Раднево 27361 24147 3214         
Стара Загора 12245 12096   149       
Чирпан               
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ОБЛАСТ СТЗ 548746 275978 250775 1951 493 13254 6295 
Източник: Справки от общините 
* - други програми,  държавен бюджет, общински бюджет/кредит   

 

Преобладаващи по стойност са дяловете на проекти по ОПРР (51%) и ОПОС (47%). От 

една страна, този факт демонстрира огромната нужда от инвестиции във ВиК сектора, в 

градското обновяване и експонирането на туристически атракции. Но от друга – крие 

опасност от попадане на повечето проекти в графа „нефинансирани поради изчерпване на 

ресурса”. Индикативният ресурс на ОПРР за периода е около 230 млн. лв. за ЮИРП и 72 

млн. лв. за област Стара Загора. От подобен порядък са и очакваните суми по ОПОС – 260 

млн. лв. за ЮИРП и 82 млн. лв. за областта. За да се избегне дисбаланса между заявени с 

апликации нужди и разполагаеми ресурси, следва да се провеждат обстойни 

предварителни анализи, приоритезиране на потребностите и прилагане на принципите 

„интеграция на намесите” и „концентрация на ресурсите” с търсене на „синергиен ефект”. 

 

3. Актуализиран SWOT анализ 

Възприемайки тематичната структура и съдържание на SWOT-анализа от ОСР’2005, е 

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

Новите формулировки са изписани в курсив в червено. 

І. Териториална структура, природни ресурси – наличие, проблеми, използваемост 
Силни страни 
• 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 ресурси25 - 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 прир. 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; 

                                                
25 минерални води, гори, водни площи, културно наследство 
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• Високо образователно равнище (в градовете); 
• 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 – 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; 
Заплахи  
• Бързото застаряване на населението; 
• Отрицателен естествен прираст; 
• 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; 
• Изградена инженерно-транспортна, пътно-комуникационна и енергийна инфраструктура; 
• Добре развита бизнес инфраструктура – финансов сектор, консултантски фирми, бизнес асоциации; 
• Изграден “имидж” на индустриален 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, външно-търговски 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; 
• 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 не са обезпечени финансово; 
• Липсва цялостна рекламна, маркетингова и информационна система на туризма в областта. 
Възможности  
• Ускорено изграждане и запълване с производства на индустриален парк с.Еленино;  
• 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; 
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• 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); 
 
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”. 
• Реализирани проекти - рязко намаляване на въздушното замърсяване в “Марица-Изток); 
Слаби страни  
• Влошено състояние на общинската пътна мрежа; 
• Непълна цифровизация на ТК мрежа в периферните райони; 
• Ограничено предлагане на достъп до Интернет в малките населени места; 
• Само големите градове са газифицирани; 
• Негарантирано качество на питейната вода в селата; 
• Амортизирана водопроводна мрежа и високи загуби на вода; 
• Недоизградена канализационна мрежа или отсъствието й в много н.м.; 
• Липса на ПСОВ в редица населени места и заустване на отпадъчни води направо в реките; 
• Областта остава една от “горещите” екологични точки; 
• 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· 
• Осигуряване на повече от един възел от АМ “Тракия” до пътната мрежа в областта;· 
• 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; 
• Неглижиране нуждите на по-малките н.м. и задълбочаване на различията “център-периферия”; 
• Недостиг на финансови средства за реализиране на екологични проекти; 
• Отлагане на кардиналното решаване на проблемите, свързани с депонирането на ТБО; 
• Увеличаване на площите с нарушени територии и нерешаване на проблема с тяхната рекултивация; 
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4. Актуализирана стратегия за развитие на област Стара Загора 

Причините, целите и подхода на настоящата актуализация са представени във 

въведението. 

4.1. Резултати от междинната оценка на ОСР’2005 

Обобщен резултат от оценката за изпълнение на целите 

ЦЕЛ 1. Развитие и доближаване до средните равнища на развитие на ЕС, чрез инвестиране в повишаване 
качеството на човешките ресурси и техническата инфраструктура – „задоволителен напредък; 
ЦЕЛ 2. Намаляване на междуобщинските и вътрешнообщинските различия чрез мобилизиране на местните 
ресурси за преодоляване диспропорциите “център–периферия” - „незадоволителен напредък” 
ЦЕЛ 3. Изграждане на партньорства на местно и областно ниво и междуобщинско сътрудничество и на ниво 
район - „незадоволителен напредък” 
 

Тази ниска оценка за напредъка по изпълнение на целите на ОСР Стара Загора 

кореспондира с аналозите за изпълнението и на стратегическите планови документи от по-

висок ранг – РПРЮИРП и НСРР. Този факт е общ сигнал за прецизиране на целите, 

повишаване на административния капацитет и координиращата роля на стратегическите 

документи, които целят управление на развитието, но не управляват ресурсите за това 

развитие. 

Обобщен резултат от оценката за съответствие 

Съпоставката на нива „стратегически цели” и „приоритети” показва пълно съответствие 

между ОСР Ст.Загора ‘2005, НСРР и РПРЮИРП: 

НСРР ОСР РПРЮИРП 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
1: Прелом в развитието -доближаване до равнищата на ЕС - 27 Ц1 Ц1 
2: Намаляване на междурегионалните и вътрешнорег. различия  Ц2 Ц2 
3: Териториалното сътрудничество - кохезия и партньорство с ЕС  Ц3 Ц4 
ПРИОРИТЕТИ 
1: КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО П1 П3-СЦ1 
2: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА  П2 П1 
3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И К-ВОТО НА ЖИВОТ  П3 П4 
4: ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ  П3-СЦ1   
5: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТ. СБЛИЖАВАНЕ П4-СЦ2 П3-СЦ3 
6: ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ П4 П3-СЦ2 

 

Много по-важна за привличане на ресурси и реализация на ОСР е съпоставката с 

действащите оперативни програми. Долната таблица представя съвпаденията 

(маркираните в зелено полета) между приоритетите по ОСР и приоритетните оси по ОП. 

Отсъствие на кореспонденция с някои от приоритетните им оси означава пропуснат шанс 

за финансиране и мотив/заявка за допълване при настоящата актуализация: 
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ОСР СТАРА ЗАГОРА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 
П1 П2 П3 П4 П5 

ОПРР 
ПО1. Устойчиво и интегрирано градско развитие           
ПО2. Регионална и местна достъпност           
ПО3. Устойчиво развитие на туризма           
ПО4. Местно развитие и сътрудничество           
ПО5. Техническа помощ           
ОПОС 
ПО1. Питейни и отпадни води           
ПО2. Отпадъци           
ПО3. Биологично разнообразие           
ПО4. Техническа помощ           
ОПКБИ 
ПО1. Икономика на знанието и иновациите           
ПО2. Ефективност на предприятията, бизнес среда           
ПО3. Финансови ресурси за предприятията           
ПО4. Международни пазарни позиции на бълг. иконом.           
ПО5. Техническа помощ           
ОПРЧР 
ПО1. Икономическа активност, пазар на труда, включване           
ПО2. Производителност и адаптивност на зеатите заетите           
ПО3. Образование/обучение - съотв. с пазара на труда           
ПО4. Достъп до образование/обучение           
ПО5. Социално включване, социална икономика           
ПО6. Ефективност институции - труд, соц. и здр. услуги           
ПО7. Транснац. и междурег. сътрудничество           
ПО8. Техническа помощ           
ОПАК 
ПО1. Добро управление           
ПО2. Управление на човешките ресурси           
ПО3. Администр. обсл, електронно управление           
ПО4. Техническа помощ           
ПРСР 
ПО1. Конкурентноспособност - земед. и горски с-р           
ПО2. Околна среда и природа           
ПО3.Селски райони – кач-во на живот и селска икономика           
ПО4. Лидер           

Така се формира част от „заданието” за актуализация на ОСР – включване на специфични 

цели или мерки по: 

· ОПКБИ - ПО3. Финансови ресурси за предприятията; 

· ОПКБИ - ПО4. Международни пазарни позиции на бълг. икономика; 

· ОПРЧР – ПО2 – Производителност и адаптивност на заетите; 

· ОПАК – ПО2 – Управление на човешките ресурси; 

· ОПАК – ПО3 – Административно обслужване, електронно управление; 

· ПРСР – ПО 4 – Лидер. 
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Обобщени изводи от междинната оценка 

· Област Стара Загора се нуждае от стратегия, подкрепяща секторите на конвенционална заетост, но и 
тези на висока принадена стойност и растеж (иновации, високи технологии, НИРД); 

· Макар и с необходимост от преформулиране и надграждане, целите на сегашната ОСР продължават да 
съответстват на нуждите и проблемите на областта. Затова не е нужно радикално преориентиране на 
стратегията; 

· Между-регионалните и между-областните различия се задълбочават. Гр. Стара Загора изпълнява добре 
ролята си на „двигател” в областта. За да изпълни и ролята си на балансьор в областното пространство, 
той следва да се ангажира и с изнасяне на функции за укрепване на периферните си райони чрез 
създаване на равностойна среда и условия за живот; 

· Оценката за изпълнението на Цел 1 е задоволителна, а на останалите - незадоволителна. Независимо от 
по-високата степен на изпълнение по Цел 1 „Развитие чрез човешки ресурси и инфраструктура”, заради 
голямата разлика между остойностени потребности и налични/прогнозируеми ресурси, реализацията й 
ще се пренесе в следващия планов период (2014 – 2020). Важна е констатацията, че е постигнато 
осезателно/необратимо движение към постигане на целите. 

· Оценката на вътрешната съгласуваност на ОСР е сравнително добра. Съответствието с по-високите нива 
(NUTS 2 и национално) е пълно. Съпоставена с новата стратегия „Европа 2020”, ОСР формално покрива 
приоритетите й, но в този си вид не предполага измерими резултати. Конкретните цели на „Европа 
2020” и поетите национални ангажименти по тях, следва да залегнат в актуализирания вариант на ОСР 
на област Стара Загора; 

· Оценката на координацията на ОСР е задоволителна. Йерархичната съподчиненост и съответствието със 
сродните стратегически документи са пълни. Координацията със секторни политики и програми е 
частична. Сериозен недостатък е отсъствието на мониторинг и измерими индикатори; 

· Административният капацитет на областната администрация е адекватен. Съдейки от обема на 
спечелените проекти и изготвени апликации, същото се отнася за общинските администрации на Стара 
Загора и Казанлък. Останалите изпитват осезаем ресурсен дефицит (човешки и финансов). 

 

 

4.2. Структурни промени в ОСР’2005 

Следвайки резултатите от междинната оценка и настоящия актуализиран анализ, се 

предлагат следните действия по отношение на структурните части на ОСР ‘2005: 

1. Визията се запазва непроменена: 

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. 

 

2. Главната стратегическа цел се запазва непроменена: 

Постигане на устойчиво и балансирано развитие 

 

3. Пакетът от стратегически цели смислово се запазва, нова редакция: 

Позовавайки се на МО, смисълът на стратегическите цели се запазва: 

Макар и с необходимост от преформулиране и надграждане, целите на сегашната ОСР продължават да 
съответстват на нуждите и проблемите на областта. Затова не е нужно радикално преориентиране на 
стратегията; 
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Формулировките на стратегическите цели в ОСР ‘2005 са: 

ЦЕЛ 1. Развитие и доближаване до средните равнища на развитие на ЕС, чрез инвестиране в повишаване 
качеството на човешките ресурси и техническата инфраструктура; 
ЦЕЛ 2. Намаляване на междуобщинските и вътрешнообщинските различия чрез мобилизиране на местните 
ресурси за преодоляване диспропорциите “център–периферия”; 
ЦЕЛ 3. Изграждане на партньорства на местно и областно ниво и междуобщинско сътрудничество на ниво 
район. 
 

За да се изчисти фразата на Цел 1 се предлага следната нова редакция: 

ЦЕЛ 1. Доближаване до средните равнища на развитие на ЕС чрез инвестиране в 

повишаване качеството на човешките ресурси и техническата инфраструктура 

За да се избегне смисловото повторение в Цел 2, се предлага нова редакция: 

ЦЕЛ 2. Намаляване на между-общинските и вътрешно-общинските различия чрез 

мобилизиране на местните ресурси 

Високата зависимост от средствата по донорските фондове, поляритета в състоянието и 

капацитета на общините, необходимостта от интегрирани проекти и приоритезация на 

заявените нужди, повишават координиращата потребност и роля на Областната 

администрация. Това е основание за предлагане на нова формулировка на Цел 3. 

Цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите 

документи, развитие на проектен капацитет 

 

 

4. Отразяване на целите на стратегия „Европа 2020” 

Целите на ОСР’2005 покриват приоритетните направления на стратегия „Европа 2020”: 

ЕВРОПА 2020 – приоритетни направления 
Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 
Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно 
използване на ресурсите; 
Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до 
социално и териториално сближаване 
 

 

За да се отразят и целите на тази стратегия, е необходимо ангажиране с конкретни 

величини. На национално ниво това вече е направено. За да осигури приноса си към 

националните ангажименти по целите на Европа 2020, до 2013 г. област Стара Загора 

трябва да постигне: 
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N ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” ЕС 2020 БГ 2020 СтЗ 2013 БГ 2013 

1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. Мин. 
75% 76% 67,0% 66,6% 

2 Инвестиции в научно-изслед. и развойна д-ст 
(НИРД) - % от БВП 3% 1,50% 0,9% 0,8% 

3 Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 
  -          съкращаване на емисиите на СО2 20%/30% -  -  - 

  -          дял на ВЕИ в крайното енергийно 
потребление 20% 16% 9,0% 11,5% 

  -          повишаване на енергийната ефективност 20% 25% 8,0% 7,5% 

  -          намаляване на енергийната интензивност 
на БВП - 50% 16,0% 15,0% 

4 Намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище до: 10% 11% 14,0% 13,6% 

  Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. 40% 36% 31,0% 30,3% 

5 Намаляване на хората под националните прагове 
на бедност с: 

с 25% - 
20 млн. 

с 16% - 
260 хил. 5,0% 4,8% 

 

Горните цели на стратегия „Европа 2020” са пренесени като „специфични цели” към 

съответни приоритети в актуализираната ОСР Стара Загора 2011-2013. 

 

5. Ревизия на приоритетите 

Пакетът от приоритети се запазва. Променя се номерацията на последните два – 

Приоритет 5 става 4, за да отиде на мястото си – към Цел 2. Съответно, Приоритет 4 става 

5 и принадлежи към Цел 3. 

6. Ревизия и допълване на специфичните цели 

На това ниво са предложени и мотивирани най-много промени и допълнения: 

Към Приоритет 1 „Икономика” се добавят 4 нови специфични цели: „Управление на 

човешките ресурси”, „Финансови ресурси за предприятията” и „Международни пазарни 

позиции на икономиката”; „Европа 2020 – До 2013 инвестициите в НИРД да достигнат 

0,9% от БВП, а делът на висшистите на 30-34 г. да достигне 31%” 

Към приоритет 2 „Инфраструктура”: Първата специфична цел не отговаря на 

съдържанието на приоритета и се измества към Приоритет 3; Вместо твърде общата 

формулировка на Специфична цел 2, се предлагат няколко конкретни: СпЦ 1: „Развитие 

на транспортната инфраструктура, подобряване на транспортната достъпност и 

усъвършенстване на транспортното обслужване «; СпЦ 2: „Доизграждане и модернизация 

на ВиК инфраструктурата”; СпЦ 3: „Усъвършенстване на енергийната система”; Сп Ц 4: 

„Изграждане на модерна ТК инфраструктура и подобряване достъпа до съвременни 
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информационни услуги”; „Европа 2020 – До 2013 г. делът на ВЕИ в крайното енергийно 

потребление да достигне 9%”. 

Към Приоритет 3 „Качество на живот”: Добавя се прехвърлената от Приоритет 2 

Специфична цел „Подобряване на устройството на територията”; Първата специфична цел 

„Подобряване на градската среда и зоните за обитаване в населените места” се 

преформулира в” „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Добавя се нова 

специфична цел „Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване 

на селската икономика”; „Европа 2020 – До 2013 г. безработицата да се редуцира до 6%, 

заетостта да се увеличи до 67%, а делът на преждевременно напусналите училище да 

спадне до 14%” 

Към Приоритет 4 (предишен 5) „Околна среда”, се добавя специфична цел по „Европа 

2020” – „До 2013 г., енергийната ефективност да се увеличи с 8%”. 

Към Приоритет 5 (предишен 4) 4Административен капацитет”, се добавят три 

специфични цели: „Добро управление”, „Административно обслужване и електронно 

управление”, „Прилагане на инициативата Лидер – стратегии за местно развитие”. 
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 4.3. Актуализиран стратегически пакет на ОСР Стара Загора 2011 – 2013 

Визията за развитие запазва своя актуален характер, независимо от промените в социално-

икономическата обстановка в областта и извън нея: 

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 

Тази цел би се постигнала, ако към 2013 г. се отчетат посочените увеличения по следните 

показатели: 

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРЯМО 2008 г. Област 
Ст.Загора 

БВП  9% 
БВП/човек  9% 
Приходи от продажби  30% 
ДМА 30% 
ПЧИ в производства 25% 
НИРД 15% 
Заетост 6% 

 

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство между държавните и местните власти, бизнеса и НПО. 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 шансовете по донорските фондове и програми е основният залог за успех. 

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 - 2013; 

- 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; 
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- Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

променящите се условия на средата, в която се реализира стратегията. 

 

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%” 

А. Промишленост 

1.1. Развитие на изследователската дейност, технологичното и техническото 

преоборудване на всички сектори; 

1.2. Подкрепа на утвърдени фирми, изграждане на бизнес партньорства, промишлени 

зони, технопаркове, центрове за услуги; 

1.3. Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие; 

1.4. Развитие на мрежа от регионални клъстери и центрове на МСП; 

1.5. Стимулиране и развитие на системи “Обучение през целия живот”; 

1.6. Стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП в промишления и аграрния 

сектор, търговията и услугите; 

1.7. Повишаване на информираността и диалога между бизнеса и публичните власти; 

1.8. (Нова) Финансови ресурси за предприятията; 

1.9. (Нова) Международни пазарни позиции на икономиката; 

1.10. (Нова) Ускорено изграждане и агресивно маркетиране на „Индустриален парк 

с.Еленино”; 
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Б. Аграрен сектор 

1.1. Развитие на устойчиво и високоефективно селско стопанство; 

1.2. Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните 

производства (лозарство, зеленчукопроизводство) и съответните преработващи единици с 

цел затваряне на веригата “земя - краен продукт” и развитие на регионални клъстери; 

1.3. (нова) Развитие на биологично земеделие26; 

Основните мерки по тази специфична цел са:  

- 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. 

 

В. Туризъм 

1.1. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на природно и културно 

наследство; 

1.2. Създаване и маркетиране на конкурентноспособни туристически продукти; 

1.3. (Нова) Съхраняване, експониране и социализация на антропогенни и природни 

туристически ресурси (ОПРР - 3.1.; ПРСР - 313). 

 

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%” 

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. 

2.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на транспортната 

достъпност и усъвършенстване на транспортното обслужване; 
                                                
26 Съгласно „Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006–2013 г.” 
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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. 

 

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; 

- Изграждане на ПСОВ (Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Мъглиж, Николаево, 

Опан, Раднево, Чирпан); 

- Поетапно изграждане на разделна канализационна мрежа за повърхностни води. 

 

2.3. Усъвършенстване на енергийната система  

- Подобряване качеството на електроснабдяването на малките градове и селата; 

- Подмяна на амортизирани енергопреносни и разпределителни мрежи; 

- Развитие на газоразпределителните мрежи; 

- 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; 
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- Стимулиране създаването на ПЧП за енергийна ефективност и използване на ВЕИ. 

 

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 и вътрешно-общинските 

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%” 

3.1. Устойчиво и интегрирано градско развитие:  

- подобряване на физическата среда и развитие на градските центрове; 

- прилагане на интегрирано устройствено планиране – актуализиране на ОУП на 

всички градове - общински центрове; 

- изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – за 

градовете - общински центрове. 

3.2. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите, другите 

етнически малцинства и уязвими групи в социално-икономическия живот; 

3.3. Съхраняване, социализиране и валоризиране на културното и природното наследство; 

3.4. Постигане на висока трудова заетост, интегриране към пазара на труда; 

3.5. Подобряване на здравеопазването и здравното осигуряване на населението; 
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3.6. (Нова) Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската 

икономика: 

- основни услуги за икономиката и населението в селските райони; 

- обновяване и развитие на селата;  

- подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието на земеделието и 

горското стопанство; 

 

ПРИОРИТЕТ 4 (предишен 5). 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%” 

4.1. Намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и природата, в т.ч. 

повърхностните и подземни води, подобряване на социалния и здравен статус на 

населението и достигане на икономически растеж; 

4.2. Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда (ОС), причинени 

от образуваните отпадъци - усъвършенстване на системата за сметосъбиране, изграждане 

на съвременни съоръжения за депониране и преработка на отпадъци, ликвидиране на 

нерегламентираните сметища; 

4.3. Намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве, достигане на 

нормите за качество на атмосферния въздух; 

4.4. Намаляване/предотвратяване на въздействието върху ОС от първично и вторично 

замърсяване, подобряване на характеристиките на елементите на ОС; 

4.5. Съхраняване и устойчиво ползване на растителни и животински видове и 

местообитания, възстановяване на влажни зони, намаляване и предотвратяване на  

замърсяването им; 

4.6. Създаване и развитие на система за мониторинг и контрол на ОС; 

4.7. (Нова) Първоначално залесяване на неземеделски земи (вкл. общински) – ПРСР; 

4.8. (Нова) Възстановяване на горския потенциал и превантивни дейности – ПРСР;  
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Стратегическа цел 3: Подобряване на координацията и партньорството при 

изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет 

 

ПРИОРИТЕТ 5 (предишен 4)  ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ  

 

5.1. Подпомагане изграждането на местни и регионални партньорства; 

5.2. Развитие на сътрудничество за европейско териториално сближаване, изграждане на 

информационни системи; 

5.3. (Нова) Добро управление: 

- прозрачност и отчетност в администрацията; 

- оптимално и ефективно използване на ресурсите чрез ПЧП; 

- координация и партньорство при разработване и изпълнение на стратегии и планове; 

- транснационално и междурегионално сътрудничество. 

5.4. (Нова) Управление на човешките ресурси; 

- мотивация на административния персонал; 

- компетентна и ефективна администрация; 

- укрепване капацитета на структурите на гражданското общество. 

5.5. (Нова) Административно обслужване и електронно управление; 

5.6. (Нова) Прилагане на инициативата Лидер – стратегии за местно развитие: 

- 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). 

Забележка: Мерките по пренесените от ОСР’2005 специфични цели се запазват и в 

настоящия актуализиран документ, без да са изписани в него. 
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5. Обща оценка на необходимите ресурси 

Общата оценка на необходимите финансови ресурси за постигане целите на ОСР е нов 

момент в съдържанието на плановия документ. Общата оценка представлява макро рамка 

- експертна оценка, обхващаща възможните източници за финансиране, а не финансов 

план. Естествено, реалната преценка е доста трудна, поради факта, че не всички 

оперативни програми имат регионално измерение (разпределение) на планираното 

финансиране. От друга страна, затруднение за коректна оценка e и включването в 

прогнозната макрорамка на пълния обем финансови публични и частни средства 

(безвъзмездни помощи - извън тези от ЕС, трансфери, субсидии, извънбюджетни средства, 

средства на банки и фондации, чуждестранни инвестиции и др.), които ще бъдат 

реализирани на територията на област Стара Загора и ще допринасят за развитието й. 

Оценката е съобразена основно със заявените проектни идеи, заложени в индикативните 

финансови таблици към общинските планове за развитие, както и предоставените справки 

за проектни апликации. 

Общата индикативна сума, заявена за постигане целите на ОСР Стара Загора 2011-2013, 

възлиза на около 690 млн. лева. Разпределението по стратегически цели е приблизително 

следното: 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ % млн. лв. 
Ц1. ИКОНОМИКА, ИНФРА., ХОРА 70% 483 
Ц2. РАЗЛИЧИЯ, ЖИЗНЕНА СРЕДА 23% 159 
Ц3. ПАРТНЬОРСТВА 7% 48 

ОБЩО: 100% 690 
 

Прогнозируемите/потенциални ресурси по ОП, които биха могли да се привлекат и усвоят 

за периода в ЮИРП, са както следва: 

Финансиране по ОП за ЮИРП за периода 2011 - 2013 г. млн. Евро 
  ЕФРР ЕСФ КФ Нац. Бюджет ОБЩО 

ОБЩО за ЮИР за 2011г., в т.ч. : 71,92 23,33 53,03 31,07 179,36 

      ОП Регионално развитие 31,25 0,00 0,00 5,51 36,76 
      ОП Конкурентоспособност 21,98 0,00 0,00 3,88 25,86 
      ОП Човешки ресурси 0,00 23,33 0,00 4,12 27,45 
      ОП Транспорт 8,87 0,00 29,32 9,57 47,76 
      ОП Околна среда 9,82 0,00 23,71 7,99 41,52 
ОБЩО за ЮИР за 2012г., в т.ч. : 75,24 23,51 56,13 31,62 186,49 
      ОП Регионално развитие 32,68 0,00 0,00 5,77 38,45 
      ОП Конкурентоспособност 23,17 0,00 0,00 4,09 27,26 
      ОП Човешки ресурси 0,00 23,51 0,00 4,15 27,66 
      ОП Транспорт 8,57 0,00 31,42 9,43 49,41 
      ОП Околна среда 10,81 0,00 24,71 8,19 43,71 
ОБЩО за ЮИР за 2013г., в т.ч. : 80,87 26,43 59,36 31,85 198,52 
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      ОП Регионално развитие 33,98 0,00 0,00 6,00 39,98 
      ОП Конкурентоспособност 26,45 0,00 0,00 4,67 31,11 
      ОП Човешки ресурси 0,00 26,43 0,00 4,66 31,10 
      ОП Транспорт 9,05 0,00 33,31 8,99 51,34 
      ОП Околна среда 11,39 0,00 26,06 7,54 44,98 
ОБЩО за ЮИР за 2011-2013г. 228,03 73,27 168,53 94,54 564,37 
Източник : „Българска рейтингова агенция” АД     

 

Отнесена към област Стара Загора, горната финансова прогноза би имала следните 

измерения: 

Финансиране по ОП за област Стара Загора за периода 2011 - 2013 г.   млн. Евро 
  ЕФРР ЕСФ КФ Нац. Бюджет  ОБЩО 

ОБЩО  за 2011г., в т.ч. : 22,60 7,33 16,67 9,77 56,37 

      ОП Регионално развитие 9,82 0,00 0,00 1,73 11,55 
      ОП Конкурентоспособност 6,91 0,00 0,00 1,22 8,13 
      ОП Човешки ресурси 0,00 7,33 0,00 1,29 8,63 
      ОП Транспорт 2,79 0,00 9,22 3,01 15,01 
      ОП Околна среда 3,09 0,00 7,45 2,51 13,05 
ОБЩО за 2012г., в т.ч. : 23,65 7,39 17,64 9,94 58,61 

      ОП Регионално развитие 10,27 0,00 0,00 1,81 12,09 
      ОП Конкурентоспособност 7,28 0,00 0,00 1,29 8,57 
      ОП Човешки ресурси 0,00 7,39 0,00 1,30 8,69 
      ОП Транспорт 2,69 0,00 9,87 2,96 15,53 
      ОП Околна среда 3,40 0,00 7,77 2,57 13,74 
ОБЩО за 2013г., в т.ч. : 25,42 8,31 18,66 10,01 62,39 

      ОП Регионално развитие 10,68 0,00 0,00 1,88 12,57 
      ОП Конкурентоспособност 8,31 0,00 0,00 1,47 9,78 
      ОП Човешки ресурси 0,00 8,31 0,00 1,47 9,77 
      ОП Транспорт 2,84 0,00 10,47 2,82 16,14 
      ОП Околна среда 3,58 0,00 8,19 2,37 14,14 
Област Стара Загора 2011 - 2013 г. 71,67 23,03 52,97 29,71 177,38 

 

Това означава, че областта би могла да разчита на около 347 млн. лв. по оперативните 

програми, или на около 50% от индикативните разчети за необходими средства. Като 

добавим вероятни още 10% (около 70 млн. лв.) по ПРСР и 15% (около 100 млн. лв.) 

съфинансиране от общински бюджети, остават непокрити около 170 млн.лв. Това е 

очакваната сума на частни инвестиции в постигането на целите на настоящата 

актуализирана стратегия. Вероятността да се привлекат ще е многократно по-голяма при 

създаване на ПЧП. 

 

6. Изпълнение, мониторинг и актуализация на областната стратегия 

Реализацията на областната стратегия е един непрекъснат процес на наблюдение, анализ и 

актуализация. ОСР очертава насоките за развитие, но няма своя собствена изпълнителска 



Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Стара Загора 2011-2013 г. 

Национален център за териториално развитие ЕАД 39 

част. Областният управител и областният съвет за развитие не разполагат със свои 

финансови ресурси и се явяват основно в ролята на координатор в процеса на планиране, а 

не изпълнител. 

Конкретните дейности и проекти са разписани в Общинските планове за развитие. Тези 

документи са обвързани със съответните годишни бюджетни и други финансови ресурси. 

Основните задачи пред Областния управител и експертите от Областна администрация – 

Стара Загора за изпълнение на ОСР са: 

- Осигуряване на актуална информация за програми и фондове, пред които може да 

кандидатстват обществени и неправителствени организации за финансиране на 

проекти и дейности; 

- Популяризиране на успешно реализирани инициативи и проекти чрез интернет-

страницата на Областна администрация (http://www.sz.government.bg/); 

- Съдействие при изграждане на институционален капацитет в местните органи 

(общини и регионални държавни структури) за подготовка и кандидатстване с 

проекти за финансиране от различни програми и фондове; 

- Подкрепа и сътрудничество с организации и структури, разработващи проекти и 

координация на инициативите за изпълнение на дейностите, включени в ОСР; 

- Лобиране пред централни органи на властта и пред фондове за своевременна 

подготовка и представяне на подходящи проекти и други инициативи за включване в 

процедури за финансиране и изпълнение. 

 

Изпълнението на областната стратегия ще се подпомага и координира основно от 

експертите на отдел “Регионално развитие, проекти и програми”. Те ще: 

- наблюдават изпълнението на заложените в ОСР приоритети и мерки; 

- координират работата на различни институции, общини и други области с 

национални и международни институции; 

- съдействат за изпълнението на приоритетите и мерките, включително при търсене на 

източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми; 

-  участват при анализиране на изпълнението; 

- изготвят предложения за корекции; 

- предлагат изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени; 
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- подпомагат изготвянето на междинен и окончателен доклад за изпълнението (на база 

на междинната и последващата оценка), които се представят на Областния управител 

и Областния съвет за развитие за обсъждане и последващи решения. 

Наблюдение по изпълнението ще бъде осъществявано от Областния съвет за развитие и 

Областния управител, който отговаря пряко за изпълнението на стратегията и организира 

изготвянето на междинен и окончателен доклад за изпълнение на ОСР. 

Актуализацията на Областната стратегия се извършва в съответствие със ЗРР. Процесът се 

организира от Областния управител, като се използват работни групи по тематични 

направления. При необходимост, се ангажират и външни експерти. Актуализираната 

областна стратегия се обсъжда и съгласува с Регионалния съвет за развитие на ЮИР и се 

приема от Областния съвет за развитие на Област Стара Загора. 

Основните индикатори, с които ще се измерва постигането на целите на областната 

стратегия са:  

N ПОКАЗАТЕЛИ Изходна Цел 2013 
  КЛЮЧОВИ      
1 БВП/човек - лева 6971 7598 
2 ПЧИ в производства - млн. Евро 426 533 
3 Безработица (изходна година - 2010) 7,4% 5,5% 
  ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”     
1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. 51% 67,0% 

2 Инвестиции в научно-изслед. и развойна д-ст (НИРД) - % от 
БВП  -  0,9% 

3 Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:     
  -          съкращаване на емисиите на СО2  -   - 
  -          дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление  -  9,0% 
  -          повишаване на енергийната ефективност  -  8,0% 
  -          намаляване на енергийната интензивност на БВП - 16,0% 

4 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 
до:  -  14,0% 

  Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г.  -  31,0% 
5 Намаляване на хората под прага на бедност с:  -  5,0% 
  ОСР СТАРА ЗАГОРА 2011-2013     
1 Население с подобрен транспортен достъп (%)  -  13% 
2 Нарастване на инвестициите в областта (%)  -  15% 
3 Рехабилитирана / реконструирана пътна мрежа II и III клас(км)  -  40 
4 Рехабилитирана / реконструирана пътна мрежа - общинска (км)  -  60 
5 Брой нови фирми, започнали своята дейност   -  300 

6 Създадени и популяризирани туристически дестинации на база 
културно-историческо наследство (бр.)  -  1 

7 Брой новосъздадени и маркетирани туристически продукти   -  3 
8 Брой туристически атракции създадени/подобрени   -  3 

9 
Население, облагодетелствано от подобрената социална, 
образователна и здравна инфраструктура (% от общото 
население) 

 -  10% 

10 Брой рехабилитирани здравни и образователни заведения (бр.)  -  3 
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11 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 
културата (бр.)  -  2 

12 Създадени/обновени градски зелени площи (%)  -  8% 
13 Население, свързано към ПСОВ 52% 65% 

14 Население, обслужвано от регионални системи за управление на 
отпадъците (% от населението обхваното от сметосъбиране) 83% 90% 

15 Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.)  -  4 
16 Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км)  -  40 
17 Обновен жилищен фонд (%)  -  5% 

18 
Брой на сключените договори за участие в програми и проекти 
по Структурните фондове (бр.)  -  30 

19 
Служители, преминали обучение за развитие на уменията за 
управление на проекти, финансов контрол и прилагане на 
интегрирани системи за развитие (%) 

 -  6% 

20 Брой новосъздадени ПЧП  -  5 
  ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ     

1 
 Относителен дял на антропогенно натоварените територии 
(инфраструктура, селища, промишлени обекти) - %  -   -  

2 
Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните 
територии - %/%/%  -   -  

3 
Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) 
на жител от населението - т/човек/година  -   -  

4 Разходи за ДМА с екологично предназначение - млн. Лв 95 114 

5 
Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от 
населението 271 325 

6 Дял от територията с висок риск от ерозия - %  -   -  
7 Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ - млн.лв./година  -   -  

Забележка: Разясненията и източниците на информация по глобалните екологични показатели са дадени в 
Приложение. 
 

7. Стратегически насоки за разработване на общинските планове за развитие  

Стратегическите насоки за ОПР са нов елемент в съдържанието на ОСР27. Целта е да се 

очертае рамката, с която ОПР следва да се съобрази и да адресира своите цели и 

приоритети, постижими до 2013 година. Подробни указания по съдържанието на 

актуализирания документ за изпълнение на ОПР 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 ЕС 

като Лисабонска стратегия, Стратегически насоки за сближаване на Общността за периода 

2007-2013, Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, Стратегия „Европа 2020”, Зелена 

                                                
27 Регламентирани в чл. 12(3), т. 6 от ЗРР 
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книга на териториалното сближаване и др., както и с предвижданията на националните 

документи – Национална стратегия за регионално развитие, Национална стратегическа 

референтна рамка, секторни планови документи. Акцентът трябва да бъде върху тези 

цели/приоритети, за чиито постигане общината може да допринесе. 

 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 вкл. свързаните с 

придобиване и повишаване на ИТ уменията и електронното участие (eparticipation), 

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”; 

 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. По този начин ще бъдат идентифицирани и областите, в които да бъдат 

разработени междуобщински /междурегионални 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 
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възможности за реализация на проекти чрез публично-частно партньорство. Този начин на 

финансиране позволява да бъде използван опита на квалифицирани експерти от частния 

бизнес и НПО, както и новите финансови инструменти по инициативата JESSICA. 

 

8. Партньорства, осигуряване на информация и публичност 

Съгласно ЗРР, един от основните принципи, на които се основава провеждането на 

държавната политика за регионално развитие, е този за партньорство, публичност и 

прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, 

финансирането, наблюдението и оценката. 

Стратегията за развитие на област Стара Загора е разработена чрез прилагане на принципа 

на партньорство, чрез включване както в процеса на планиране на широк кръг 

заинтересовани страни, така и в процесите на обсъждане и консултиране, финансиране, 

изпълнение, наблюдение, оценка и контрол. 

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за ОСР на всички 

заинтересовани страни. Това е възможност за изразяване на мнения и представяне на 

предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг участници, 

осъществяване на широко консултиране чрез публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет. 

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще даде 

възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи 

потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството 

ще допринесе за доизграждане на връзки между различните местни субекти с влияние 

върху регионалното развитие. 

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните 

продукти и услуги за обществото, следва да бъде широко застъпен в процеса на 

изпълнение на актуализирания документ за изпълнение на ОСР за периода 2011-2013 г. 

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и 

контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и 

реалистичност на ОСР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ : Глобални екологични индикатори28 
 

Списък на ключови стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните 
екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България 

№ Индикатор Област 

1.  Относителен дял на антропогенно натоварените територии 
(инфраструктура, селища, промишлени обекти) 

Биоразнообразие 

2. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните 
територии 

Биоразнообразие 

3. Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на 
жител от населението 

Промени в климата 

4. Разходи за ДМА с екологично предназначение Общ и за трите конвенции 

5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от 
населението 

Общ и за трите конвенции 

6. Дял от територията с висок риск от ерозия Опустиняване 

7. Степен на постигане на националните цели за използване на 
възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 

Промени в климата 

 
Профил на стратегическите индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по 

интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на 

регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в 

Югоизточен район. 

 

Индикатор 1 

· Наименование: Относителен дял на антропогенно натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени обекти). 

· Основание за предлагане: Ограничаването на хабитатите, вследствие на 

човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното 

разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно 

натоварване индиректно е измерител на биоразнообразието. Негативният процес е 

характерен за територията на страната, има ясно изразено влияние върху биологичното 

разнообразие и е свързан с презастрояването и отнемането на територии вследствие на 

активна строителна дейност. 

· Мерна единица: % (от площта на съответната териториална единица) 

· Териториално ниво: Регионално, местно 

· Отношение към Конвенциите от Рио: Антропогенното въздействие върху 

територията е адресирано към Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и е в 

основата на загубата на биологично разнообразие 
                                                
28 По проекта на ООН „Конвенциите от РИО” – за „биологичното разнообразие”, по „изменение на климата„ 
и за „борба с опустиняването”. 
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· Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие. Предлаганият 

индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на Евростат и е част от 

стандартните статистически индикатори в общоевропейския проект Urban Audit9 

· Наличие на данни в страната:Изходните данни за изчисляване на индикатора за 

общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от 

ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г.; 

· Технологична обезпеченост:Наличните в страната данни се предоставят от 

ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда. 

 

Индикатор 2 

· Наименование: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните 

територии  

· Основание за предлагане: Противоположно действащите процеси на отнемане на 

площи и залесяване имат ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие. 

Промяната в съотношението има индиректно отношение към опазването на природната 

среда, респективно на биологичното разнообразие. 

· Мерна единица: % или дял от общата територия 

· Териториално ниво: регионално, местно 

· Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие. 

· Връзка с национални стратегии и приоритети:Цел 2010 г. - Спиране загубата на 

биологично разнообразие 

· Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за 

общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от 

ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г.  

· Технологична обезпеченост: Наличните в страната данни се предоставят от 

ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда.  

 

Индикатор 3 

· Наименование: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на 

жител от населението 

· Основание за предлагане: Парниковите газове са в основата на антропогенното 

въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид се образува от 
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изгарянето на фосилни горива и от естествени причини и формира около 40 % от всички 

парникови газове, поради което останалите се приравняват към него. Определянето на 

количеството парникови газове на човек в съответната териториална единица позволява 

разкриването на междурегионални различия и осъществяването на сравнителен анализ. 

· Мерна единица: тона/човек/год. 

· Териториално ниво: регионално, местно 

· Отношение към Конвенциите от Рио: Емисиите на парникови газове са ясно 

идентифицирани като основен проблем, адресиран в Рамкова конвенция на Обединените 

нации по изменение на климата 

· Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът има ясна връзка към 

ратифицирания от страната протокол от Киото и Рамкова конвенция на ООН по 

изменение на климата. Индикаторът е част от системата от индикатори на ЕС за 

устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable Development Strategy). 

Предлаганият индикатор е разпознаваем и широко използван в страната и в страните от 

ЕС. Той е утвърден като ключов индикатор за устойчиво развитие на ЕС и данните за него 

се систематизират и разпространяват от Евростат12. 

· Връзка с национални стратегии и приоритети: Стратегия за устойчиво развитие 

на Република България, Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, Протокол от Киото 

· Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за 

общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични в НСИ, за сравнително 

дълъг период от време. 
 

 

Индикатор 4 

· Наименование: Разходи за ДМА с екологично предназначение 

· Основание за предлагане: Обемът на разходите за дълготрайни материални 

активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването на природната 

среда. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в 

страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските 

субекти. При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната 

територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на 

територията й, за да се избегне погрешна интерпретация. 

· Мерна единица: млн. лв./год. 

· Териториално ниво: регионално 
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· Отношение към Конвенциите от Рио: Съвкупно разходите за опазване и 

възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат 

отношение Конвенциите от Рио. 

· Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между 

отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни 

единици за отчитане и т.н. 

· Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за 

насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на европейския 

парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния 

фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми източници на енергия 2005-2015 г. 

· Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично 

предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и 

отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни, формиращи 

дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години. 
 

Индикатор 5 

· Наименование: Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от 

населението 

· Основание за предлагане: Информацията за разходи за активи с екологично 

предназначение на жител ще позволи осъществяването на сравнение между различните 

единици на едно и също ниво в административно-териториалното деление на страната. 

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в 

страната са налични от НСИ. 

· Мерна единица: хил.лв./чов./год. 

· Териториално ниво: регионално 

· Отношение към Конвенциите от Рио: Съвкупно разходите за опазване и 

възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат 

отношение Конвенциите от Рио. 

· Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между 
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отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни 

единици за отчитане и т.н. 

· Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за 

насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния 

фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за 

насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 

· Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично 

предназначение и средногодишно население са включени в националната програма за 

статистически изследвания и отделите „Демографска статистика” и „Статистика на 

околната среда” на НСИ разполагат с изходни данни, формиращи дълъг динамичен ред, 

позволяващ сравнение между отделни години и териториални единици. 

 

Индикатор 6 

· Наименование: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от 

ерозия 

· Основание за предлагане: Ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните 

проблеми, свързани с интензивното селско стопанство и обезлесяването, който се 

адресира от редица международни, национални и поднационални нормативни и 

стратегически документи. 

· Мерна единица: % 

· Териториално ниво: регионално, местно 

· Отношение към Конвенциите от Рио: Ерозионната дейност е в основата на 

загубата на почва и поради това е един от основните проблеми, адресирани в Конвенцията 

на ООН за борба с опустиняването. 

· Връзка с други системи от индикатори: Система за земеделска счетоводна 

информация; Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа 

Конюнктура (БАНСИК); Мониторингова мрежа на ИАОС, Подсистема “Земи и почви” 

· Връзка с национални стратегии и приоритети:Тематичната стратегия за 

опазване на почвите в ЕС (2006/2293(INI)); Конвенцията за биологичното разнообразие; 

Конвенцията на ООН за борба срещу опустиняването. 



Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Стара Загора 2011-2013 г. 
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· Наличие на данни в страната: Данни за риска от водоплощна ерозия са налични в 

ИАОС и отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните. 

 

Индикатор 7 

· Наименование: Разходи за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници 

· Основание за предлагане: Минимизирането на загубите на електроенергия и 

обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за 

намаляването на използването на фосилни горива и горивни процеси за добив на енергия, 

поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху 

промените на климата. 

· Мерна единица: млн.лв./год. 

· Териториално ниво: регионално 

· Отношение към Конвенциите от Рио: Повишаването на енергийната 

ефективност и относителния дял на ВЕИ има пряко отношение към констатациите в 

Конвенцията на ООН за промени на климата. 

· Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът е част от системата от 

индикатори на ЕС за устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable 

Development Strategy) 

· Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за 

насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния 

фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за 

насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. 

· Наличие на данни в страната: Отдел „Статистика на околната среда” на НСИ, 

Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) 

 


