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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

1.1.1. ВРЕМЕВИ И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на община Стара 
Загора през следващите седем години. Пространственият обхват на ОПР включва град 
Стара Загора и прилежащите й петдесет и едно села. Общинският план е със 
средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия 
програмен период на ЕС, започващ през 2014 и завършващ през 2020 година. 
Предизвикателството пред разработването на ОПР на Стара Загора е следствие на 
неговата значимост за управлението на общината, заедно с нейната специфика. 
Отличителните черти на всяка община са аргументите при очертаването на нейната визия 
за развитие до 2020. В случая на Стара Загора, те са и задължение, защото представляват 
единство на богата природа, древна история и утвърдена национална значимост. 
Община Стара Загора е разположена при пресичането на два трансевропейски 
транспортни коридора, свързващи четирите посоки в източна Европа. Изграденото трасе 
на АМ „Тракия”, ролята на град Стара Загора като железопътен възел и инфраструктурата 
на старозагорското летище са предпоставки за развитие на транспортни и логистични 
дейности. Съчетанието от горски и плодородни полски територии, разкриват 
възможностите за рекреация и креативно селско стопанство. Богатството на минералните 
води в село Старозагорски минерални бани подсилва възможностите за туризъм в 
средногорските райони на общината. Съхранените следи на праисторическите, античните 
и средновековните времена, заедно със символите на пътя към национално освобождение 
в края на XIX век, създават идентичността и духа на старозагорци и са основа за развитие 
на културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища и църкви, заедно със 
съвременната градска култура на Стара Загора, са неограничен ресурс за контакт между 
отделните обекти и изграждането на система от местни културни пътища. Тракийският 
университет, Регионалният исторически музей, Държавната опера, Драматичният театър, 
Художествената галерия, уникалният Музей на религиите, пазещ различните културни 
пластове на Стара Загора, подсказват значимостта на знанието и изкуството за местното 
развитие. Изброените, заедно със стабилните икономически показатели на общината, 
защитават желанието за постигане на устойчив растеж. 
Представените положителни черти не завършват цялостната ситуация в общината, 
съпътствана и от множество предизвикателства. Характерен е нарушеният баланс между 
общинския център и селата от обкръжението му. Влошените и влошаващи се демографски 
показатели, липсата на икономическа активност и осигурено комфортно обитаване са 
задача пред управлението през следващите години. Изявата на селата и тяхната 
специфика, провокирането на сътрудничество и партньорство между съседни села, могат 
да възстановят цялостния баланс и да стимулират по-пълноценно и по-съзидателно 
общинско развитие. 

1.1.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Стара 
Загора през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и конкретизира 
общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и 
Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за 
социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските 
предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. 
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Цел 
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и 
последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 
ниво. Общинският план на Стара Загора следва да бъде оперативен документ, 
обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с 
Областната стратегия за развитие на област Стара Загора и действащите устройствени 
планове.  

Задачи 
За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат разрешени следните 
задачи: 

 комплексно управление на проекта по разработването на ОПР, включително 
разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между отделните 
експерти, коректна комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни; 

 предварително извеждане на ясна и последователна методология за 
разработването на ОПР; 

 определяне на структура на ОПР, отчитаща Методически указания за разработване 
на Национална стратегия за регионално развитие на Република България /2012-
2022/, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/, 
Областни стратегии за развитие /2014-2020/ и Общински планове за развитие 
/2014-2020/ /„Методическите указания за...”/ на МРРБ; 

 информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от 
разнообразни и точни източници на информация; 

 проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането 
на изводи от тях; 

 извършването на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината; 
 извеждането на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, 

заедно със синтезен SWOT анализ; 
 приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения; 
 очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни области и 

съпътстващите ги мерки; 
 разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана; 
 успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни 

целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи; 

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

1.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Общинският план за развитие на Община Стара Загора е основен елемент от системата 
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Обема 
и съдържанието на ОПР се определят от постановките на Закона за регионалното 
развитие и правилника за неговото прилагане. Общинският план е разположен на най-
ниското ниво за планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието 
на общината. 
ОПР осъществява прехода между документите на областно и градско ниво, въведени от 
Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията. Общинският 
план в най-голяма степен спомага за съгласуваността на отделните стратегии, концепции 
и планове за стратегическото и устройственото планиране на националното пространство. 
Същността на функционалната обвързаност между ОСР и ОПР се изразява от нуждата за 
съответствие и липсата на конфликт между стратегическите компоненти на двата 
документа. За тази цел, стратегическите цели и приоритети от по-високото областно ниво 
се интерпретират и получават подходящ конкретен израз в рамките на общинското 
развитие. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва 
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Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 
планове за развитие. 
Общинският план следва да съответства и на заложените в Концепцията за 
пространствено развитие на общината постановки, като към момента на разработването 
на ОПР подобна концепция не е налична. „Методическите указания...” представят нуждата 
от отчитане на предвижданията в действащите устройствени планове. Общинският план 
за развитие на Стара Загора отговаря на прогнозното развитие на град Стара Загора и 
околоградските й райони, определено от действащия Общ устройствен план на град Стара 
Загора и прилежащите крайградски територии от 2011 г. 
ОПР е тясно свързан и с разработвания Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Стара Загора за периода 2014-2020. Списъкът с утвърдените от ИПГВР 
проекти за реализация през следващите години е приобщен в Програмата за 
реализация и в общата Индикативна финансова таблица на ОПР.   
В съответствие с чл. 13 от ЗРР, документът се приема от общинския съвет по предложение 
на кмета на общината. Кметът на общината организира и контролира дейностите по 
изработването и реализацията на ОПР, а общинският съвет обсъжда и приема 
разработката или актуализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и участието на 
заинтересованите страни в процесите е условие без което не може да се подготви 
пълноценен и законосъобразен управленски документ. Съгласно разпоредбите на ППЗРР, 
кметът и общинският съвет съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на 
дейностите по ОПР. 

1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на ОПР с 
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Стратегията Европа 2020 
Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС. 
Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на 
съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов 
икономически растеж. Икономическият растеж на Европа трябва да бъде по-интелигентен, 
по-устойчив и по-приобщаващ. Предложеният модел категорично извежда значението на 
иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на социалните 
неравенства към постигането на балансирано европейско развитие. 
Интелигентният, устойчивият и приобщаващият растеж на Европа придобива конкретен 
образ с дефинирането на пет ключови цели. Целите са измерими и обвързани с прецизни 
индикативни стойности, трябва да бъдат постигнати до 2020 и покриват темите за 
иновациите, дигиталната икономика, заетостта, младежките политики, 
производителността, бедността и ресурсната обезпеченост. Ефективността на стратегията 
изисква координирани и комбинирани инициативи и на европейско, и на национално 
ниво. Подобно изискване е довело до приравняването на общоевропейските цели към 
условията в отделните държави.  
Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението между 20 и 
64 години от 63% през 2012 г. /според данни на Евростат/ до 76%. Екологичните цели на 
националното ни развитие са намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо 
1990, 16% относителен дял на енергията от възобновяеми източници от крайното брутно 
енергийно потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25% и намаляване на 
енергийната интензивност на БВП с 50% до 2020. В социалната сфера, преждевременно 
напусналите училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато дела на лицата с висше 
образование на възраст между 30 и 34 години следва да стане 36%. 
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Национална програма за развитие „България 2020” 
Националната програма за развитие „България 2020” е програмен документ, поставящ 
рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. 
„България 2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020” в 
границите на страната. НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на балансирано 
социално-икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия растеж и 
повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. Националната програма 
проследява актуалното състояние на факторите за икономическо развитие и се стреми 
към тяхното равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране върху някои от тях. 
Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал, заетост, физически 
капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи. 
На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози, НПР 
БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета. 
Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и здравеопазването, 
достигането до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни подобрения, 
приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на аграрния сектор.  

Националната стратегия за регионално развитие 
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, 
равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода 2012-2020. 
Стратегията следва да осигури начините и да обозначи средствата за намаляване на 
неравенствата между отделните региони, области и общини в страната. Стремежът за 
постигането на баланс продължава общата Кохезионна политика на ЕС на национално 
ниво. 
НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между 
управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ2020. Целите и 
приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането 
на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и техническата 
инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

Национална концепция за пространствено развитие 
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от 
първата Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа 
средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на 
териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща основа за териториална 
насоченост и израз на секторните политики и стратегии. 
Националната концепция изтъква важността на успешната териториална интеграция на 
страната ни в европейското пространство чрез развитието на български транспортни, 
екологични и културни оси и свързването им с международните коридори. Акцент се 
поставя върху постигането и поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове, 
предпоставка за по-балансирано териториално развитие и съживяване на селските и 
периферните райони. 
Според избрания от НКПР модел на урбанистично развитие до 2020 г., град Стара Загора 
е център с национално значение и заедно с Пловдив следва да бъдат основните полюси за 
растеж и развитие в Южна България. НКПР идентифицира разнообразните потенциали на 
територията на община Стара Загора за рекреация, високотехнологични производства и 
културен туризъм, но посочва и утвърдените й екологични проблеми. 

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 
Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия 
за развитие. ОСР на Стара Загора за 2014-2020 се основава на приемствеността в 
стратегическото планиране и запазва основните послания на действащата ОСР. 
Формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните 
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действия по приложението на стратегията „Европа 2020”. Неразделна част от ОСР е и 
индикативният разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР, 
изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на община Стара 
Загора. 
Приложените Стратегически насоки за разработване на стратегическите цели и 
приоритети на ОПР посочват най-значимите предизвикателствата пред развитието на 
общините от областта. Отчетливи са областите за приоритетно финансиране през 
следващия програмен период – развитие на съвременно земеделие и животновъдство, 
заедно с хранително-вкусова промишленост, стимулиране на туристическото предлагане, 
оптимизиране на общинския капацитет за усвояване на разнообразни финансови 
средства, трайно решаване на екологичните проблеми. 
Стратегическите предложения, изисквания и препоръки на представените основни 
документи са проследени и синтезирани при съставянето на стратегическата част на ОПР. 

1.3. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Общинският план за развитие на община Стара Загора е структуриран спрямо 
разпоредбите на чл. 13 от ЗРР. Включени са всички необходими елементи, разкриващи 
състоянието на настоящата ситуация, предвидената стратегия за развитие до 2020 и 
начините за нейното осъществяване, включително и чрез реализацията на конкретни 
проекти. Всеки един от приложените елементи е разработен на основата на 
предварително разписани подход и съвкупност от методи.  
Методически, планът обединява четири основни части – анализ, оценка, стратегически 
предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация. 
Четирите основни части са логически обвързани и всеки следващ представлява 
хронологично и смислово продължение на предходната част. 
Съдържателно, общинският план съдържа настоящия официален документ и 
съпътстващите го приложения. Официалният документ се съсредоточава върху най-
значимите факти и изводи за развитието на общината, представени в резюме на 
комплексния анализ, както и последващите стратегически предложения и инструменти за 
подобряване на местното състояние.  Приложенията представят пълното съдържание на 
анализа на развитието на общината /Приложение№1/ и моделите на проведените 
анкетни проучвания /Приложение №2/. Разширеният списък с проектите за реализация 
до 2020 г. е изразен от Приложение №3, като в настоящия официален документ на ОПР 
са приложени определяните като най-значими проекти за реализация. 

1.3.1. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

Анализът на съвременната ситуация в община Стара Загора е съчетан с успоредната й 
оценка. Подробното описание на отделните аспекти от общинското развитие завършва с 
обобщени изводи, комбинация от проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и 
потенциали са основа за извеждането на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои 
най-важните моменти в историческото и съвременното развитие на общината. Обобщени 
са положителните и отрицателните характеристики в рамките на община Стара Загора и 
прилежащия й пространствен контекст – тенденциите на регионално, национално и 
европейско ниво. Съдържанието на SWOT насочва към необходимите мерки за 
подчертаване на силните и преодоляване на слабите страни. 
Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната 
характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото 
развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на община 
Стара Загора. Подробно проучена е транспортната система, количествените и 
качествените измерения на електроснабдителната, водоснабдителната и 
канализационната системи. Административният капацитет на общината е представен като 
единство на възможности и ограничения за приложение на политики и изпълнение на 



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 

Велдер Консулт ООД 11 

проекти при взаимодействие между Община Стара Загора, неправителствения сектор и 
бизнеса. Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно 
съответстват на т. 2.2.1 от частта в „Методическите указания...”, посветена на общинските 
планове за развитие. 
Разработването на анализа се базира на официална статистическа иформация и 
становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с 
изводите от проведените публични дискусии и целеви анкети. 

1.3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 2020, 
формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите мерки. Основно 
предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и съответстващи на 
местните ресурси и специфика предложения. За тази цел се разработи завършен подход, 
включващ компонентите на SWOT, проследените обществени потребности и препоръки, 
заедно с насоките на стратегическите документи от по-високо ниво. Предложена е ясна 
структура, припознаваща идеята за интегрирания подход в стратегическото планиране – 
изведените четири цели се разгръщат в единството на седем приоритетни области. С 
подобен подход се постига синергичен ефект между резултатите на отделните 
приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел допринасят повече от един 
приоритет. 

1.3.3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието 
в община Стара Загора през следващите седем години. Финансовата таблица изразява 
ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. 
Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни 
области от стратегията на ОПР. Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат 
осигурени чрез съчетаване на различни финансови източници. Адекватното планиране на 
финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно управление на финансовите 
ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства са реалистично 
предвидени на основата на финансовия разчет на ОСР на Стара Загора за 2014-2020 и 
потенциала на Община Стара Загора да привлича и управлява средства от Оперативните 
програми. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите средства 
за реализация на проектите, част от различните приоритетни области. Индикативната 
финансова таблица е проектирана спрямо модела на Приложение №4 от 
„Методическите указания...”. 

1.3.4. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието 
на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от 
индикатори обединява два основни компонента – индикатори за въздействие, 
проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, 
измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 
Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от „Методическите 
указания...”. 
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна 
основа в България и старозагорския регион. Така могат да бъдат посочени техни начални, 
междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне на 
годишните доклади за изпълнението на ОПР, междинната и последващата оценка на 
плана. 
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1.3.5. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА 
ПЛАНА 

Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща 
функциите на участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са 
отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева 
обвързаност между отделните функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса 
за наблюдение, оценка и актуализация на плана и конкретното участие и принос на 
въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето за да се въведе 
управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен е начинът 
интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и оценката. 
Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща оценка, както 
и на актуализация на ОПР, когато подобна е необходима. 

1.3.6. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА 
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните 
заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичното представяне и 
разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на 
ОПР. Особено внимание се отделя на ползотворното взаимодействие и поддържане на 
активна комуникация между всички участващи в процеса. Приложиха се и се предвиждат 
подходящите средства за споделяне на информация, представяне на ОПР и съвместно 
действие между Община Стара Загора, кметовете и кметските наместници, културните 
институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и експертния екип. 
Положителните контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР, 
следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години. 

1.3.7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява 
конкретния начин за осъществяване на неговите стратегическите предложения. 
Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки 
и проектите от съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където 
са изброени, описани и обосновани отделните проекти и връзките между тях. Извършена 
е оценка на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура 
и са посочени заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е 
възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система 
за наблюдение, оценка и актуализация на плана. 

1.4. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ 

В рамките на разработването на ОПР са приложени доказани теоретични постановки и 
методологически подходи за стратегическо планиране на устойчивото общинско развитие. 
Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка на стратегически 
документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и прогнозиране на 
развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно е подходено към 
инструментите за реализация на плана, изградени на основата на прилаганите 
европейски подходи, но и на реалните опит и умения за управление на проекти в 
българските общини, включително структурите на местното самоуправление, 
неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява внедряването на 
съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост. 
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Принципи 
 Структурираност. Общинският план е съвкупност на смислово, функционално и 

хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за 
последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, 
обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация. 

 Комплексност. Изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните 
социални, икономически, екологични, културни и управленски проявления на 
местното развитие. 

 Точност. Приложените анализи са основават преобладаващо на официална 
статистическа информация. Използвани са данните от Националното преброяване 
на населението през 2011 г., както и текущата статистика на НСИ. Същият принцип 
е използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната 
реална приложимост и резултатност. 

 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е 
ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са 
проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и 
потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени 
основите за споделено реализиране на ОПР. 
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2. РЕЗЮМЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1.1. ПОЗИЦИЯ СРЕД НАЦИОНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 

Община Стара Загора принадлежи административно на едноименната област и 
Югоизточния район за планиране, като споделя граници с общините Казанлък, Мъглиж, 
Николаево, Гурково, Нова Загора, Раднево, Опан, Димитровград, Чирпан и Братя 
Даскалови. 

2.1.2. ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ 

В рамките на общината се срещат трансевропейските транспортни коридори №8 и №9, 
осигуряващи прехода съответно между Адриатическо и Черно море, и между Балтийско и 
Егейско море. През общината преминава АМ „Тракия”, свързваща София и Бургас.  
Основни комуникации са първокласният републикански път I-5, свързващ общината на 
северозапад с Казанлък и на югозапад с Димитровград, заедно с второкласните II-57, 
насочен към Раднево и II-66 – на североизток към Сливен и на югозапад към Чирпан. 
Общината е обвързана чрез железопътни пътища с Казанлък, Ямбол и Чирпан. 

2.1.3. ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ 

Релеф 
Общината се разгръща на три височинни пояса – низинен /под 200 m/, хълмист /200-600 
m/ и нископланински /600-1000 m/. Релефът е низинен в югоизточните части на 
общината, хълмистият релеф е преобладаващ за цялата община, докато южните склонове 
на Сърнена средна гора достигат височина над 600 м. 

Полезни изкопаеми 
В общината се срещат находища на инертни материали, провокирали развитието на 
добивна промишленост. Големи открити находища са разположени непосредствено до 
селата Братя Кунчеви, Змейово и Ракитница.  

Климат 
Цялата територия на общината е част от преходно континенталната климатична област на 
България, разположена основно между планинските масиви на Стара планина и Родопите. 
Средната годишна температура е около 12,0оС, при горещи летни месеци и предимно 
благоприятни температури през зимите. В северните територии на общината се усеща 
влиянието на Средна гора, създаващо отлични климатични условия за развитие на 
рекреационни дейности през всички сезони. 

Води 
Община Стара Загора не се отличава с големи количества водни ресурси. Най-важна е 
река Сазлийка, извираща от Средна гора и вливаща се в река Марица. 
Недостатъчните количества повърхностни води се компенсират от ценните топли 
минерални извори в село Старозагорски бани, припознати като ценен ресурс за 
рекреация още от античността. Общината е богата и на подпочвени води. 

Почвено многообразие 
Разпространени са плодородните канелени горски, комбинирани със смолниците и 
алувиалните почви, разположени по протежението на река Сазлийка. Качеството на 
почвите е превърнало земеделието в традиционна дейност и е определило наличието на 
разнообразни зърнени и зеленчукови култури сред полските територии, заедно с 
широколистни горски масиви в Средна гора. 
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Фиг. 2. 1. Основни природни и транспортни оси в 
Община Стара Загора 

Природни рискове 
Въпреки липсата на изразени рискове, характерна е разпространената в 
Горнотракийската низина интензивна градобитност през летните месеци, довеждаща до 
загуба на земеделска продукция. През зимата възниква опасността от наводнения, а през 
лятото – от засушавания. 

Териториална структура 
Общият поглед върху териториалната структура на общината разкрива няколко основни 
закономерности – преплитането на горски и земеделски територии и съответстващите им 
дейности, както и доминиращата роля на общинския център за пълноценното 
функциониране на цялата община. Градът концентрира основните икономически и 
социални дейности и събира всички значими транспортни връзки. Към общинският център 
се присъединяват и общо 51 села, повечето от които са с население под 1 000 души, 
единствено Богомилово /1 552/, Дълбоки /1 532/, Хан Аспарухово /1 158/ и Хрищени /1 
749/, надхвърлят този брой /според данни от националното преброяване през 2011 г./ 

2.1.4. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 

Представянето на логиката в пространственото развитие се основава на единството на два 
основни елемента – оси и концентрации. Осите пресъздават основните направления на 
развитие и движение, и позволяват да се разбере по какъв начин е подредена и 
изградена пространствената ситуация в общината. Концентрациите представляват местата 
с висока гъстота на урбанистични дейности и изграденост на сгради и съоръжения. 
Концентрации са отделните селища, но и разграничимите комплексни концентрации на 
групи от селища. 

Основни природни и транспортни 
оси 
Основните транспортни оси в 
общината се пресичат при град Стара 
Загора, с изключение на АМ „Тракия”, 
преминаваща южно от града. Осите на 
север и северозапад са успоредните 
железопътен и първокласен 
автомобилен път към град Казанлък. 
Южната ос е изразена от отсечката към 
Димитровград. В източно направление 
са осите към Сливен /второкласен път/ 
и магистралния път с крайна точка 
Бургас, както и железопътната линия 
към Ямбол. На югозапад преминават 
осите за Чирпан /жп линия и 
второкласен път/ и София /АМ 
„Тракия”/. Природните оси включват 
очертанията на Сърнена средна гора и земеделските земи на Старозагорското поле – 
северните райони принадлежат на горските, а южните на полските територии. 

Селищни концентрации 
Съобразно обединяващата и разграничаваща функция на транспортните и природни оси, 
както и свързаността на отделните селища чрез асфалтиран път, могат да се формират 
комплексни селищни концентрации/групи. Те представляват групи от села със сходни 
характеристики и съществуващи контакт и обмен помежду си – разграничим потенциал за 
съвместно действие. Подобно предложение се аргументира и изложените проблеми на 
общинските села – ограничен брой население и липсващи елементи на социалната 
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Фиг. 2. 3. Функционална структура на 
община Стара Загора 

 
Фиг. 2. 2 Геометричен пространствен модел 
на община Стара Загора 

инфраструктура. Предложенията за обособяване на взаимодействащи си групи от села са 
изложени в т. 3.7. 

Функционална структура 
Територията на общината се разгръща на 101 940 ха, включващи Сърнена средна гора и 
плодородието на Горнотракийската низина. На земеделските територии принадлежат 63 
133,8 ха; на горските – 27 637,8; урбанизираните територии заемат 6 244,9; водните 
течения и водните площи – 1 762,2; докато териториите за транспорт и инфраструктура 
покриват 1 196,8 от общината. Анализирането на функционалната структура на общината 
и приложението на геометричен пространствен модел, представят основните 
закономерности в развитието. Доминиращи са земеделските и горските територии. На 
границата между двете категории и на централна позиция е разположен град Стара 
Загора, обединяващ функциите обитаване, обслужване, рекреация, производство, както и 
комуникационно-транспортна роля. Производствените и логистични функции заемат 
южните и източни части на града и съвпадат с автомобилните и железопътни направления 
към градовете Сливен, Ямбол и Димитровград. Летищният комплекс е разположен на юг 
от общинския център, докато Тракийският университет е в югозападна посока. Селата от 
община Стара Загора могат да се групират в два основни вида, като първият са селата от 
Старозагорското поле, предоставящи условия за развитието основно на функциите 
обитаване и земеделие, а вторият са селата от Сърнена средна гора, където могат да се 
осъществяват функциите обитаване и рекреация. 
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2.1.5. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Значение на културното наследство 
Историята на община Стара Загора определя някои от най-забележителните черти от 
идентичността й. Днешната община Стара Загора е закономерно следствие от 
преплитането на различни исторически епохи от последните осем хилядолетия. Всяка 
епоха е сътворила определени материални и нематериални следи, пространствени 
структури и културни модели, източник на вдъхновение и познание за съвремието.  
През последните десетилетия историческите обекти и тяхната пълноценна изява се 
припознават като фактор за икономическо развитие. Подобна представа превръща 
съхраняването и разумната съвременна интерпретация на историята във важно 
предизвикателство пред Общинския план за развитие на община Стара Загора.  

Представяне на културното наследство 
Праисторията е завещала Берекетската селищна могила, представляваща най-голямата 
праисторическа структура в България и неолитните жилища, които са уникален източник 
на информация относно начина на живот преди осем хилядолетия. В общината са 
разкрити и най-старите в Европа рудници за добив на мед, датиращи от V хил. пр. Хр. и 
разкриващи достиженията на местната праисторическа култура. 
Античността е свързана със забележителната Августа Траяна, основана от император 
Траян през II век и посветена на победата над даките, заедно с банския комплекс при 
минералните извори в днешното село Старозагорски бани и множество крайградски вили. 
Съхранени са различни фрагменти от античната Стара Загора, като най-забележителен е 
главният градски площад /форум/, необичайно разположен при западната порта на града. 
От османската епоха е наследена Ески джамия, издигната върху основите на 
средновековна църква отIX век, която от своя страна е изградена над тракийско 
светилище. Джамията днес е трансформирана в музей на религиите. От XIX век и времето 
на възраждане на българските идентичност и дух следва най-старата църква на Стара 
Загора – храмът „Свети Димитър”, обновен в средата на XX век. 
Краят на XIX век символизира и трагичния път на българите към възстановяването на 
нашата държава – опожаряването на Стара Загора. Разрушаването на града създава 
условията за превръщането му в първия обновен български град, изграден 
градоустройствено и архитектурно съобразно променените политически условия и 
търсенето на новия му български, но и европейски облик. Новата Стара Загора следва 
плана на Либор Байер, а паметта за превратностите и жертвите за свободна Стара Загора 
се провокира от мемориалния комплекс „Защитниците на Стара Загора”. 

2.1.6. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Потенциали 
 Ключово географско положение, обозначено от събиращите се в границите на 

общината два трансевропейски транспортни коридора, заедно с множество 
автомобилни и железопътни оси с национално или регионално значение. Подобна 
локация неминуемо предоставя предпоставки за динамично развитие на 
транспортни и логистични дейности; 

 Благоприятни и разнообразни релефни форми и почви, обуславящи преплитането 
на горски и полски територии – основа за съвместно развитие на селско стопанство 
и туризъм; 

 Обособено разнообразие на икономическата структура и изявени производствени 
концентрации. Съществуват условия за интегрирането на отделните икономически 
дейности и постигане на ефективно съвместно действие и продукт на отделните 
отрасли. 

 Богатството на топлите минерални извори при село Старозагорски бани. Банският 
комплекс е с хилядолетна традиция и следва да се развие и популяризира като 
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балнеоложки център за рекреация. Подходящи са инициативите за провокиране на 
интерес към крайградското обитаване в прилежащите села. 

 Отчетлива пространствена подредба, показваща утвърдените и подходящи оси за 
развитие; 

 Ясно разграничими концентрации на села, притежаващи потенциал за съвместно 
разработване и реализация на проекти, заедно с общо ползване на ключови 
инфраструктурни обекти. 

 В рамките на община Стара Загора се наблюдава впечатляващо преплитане на 
различни исторически епохи и тяхното наследство. Могат да бъдат откроени 
Праисторията, Античността, Средновековието и съпътстващото го 
противопоставяне на българската държава и Източната римска империя. Следват 
времето на османския град и възраждането на българските знание и дух през XIX 
век, както и Освобождението на България. Съхранено е наследство от 
последващите съзидателни десетилетия от края на XIX и началото на XX век, преди 
да се премине към строителството на социалистическия период след 1945 г. 
Съчетанието на следи от различните епохи изразява древността и трайността във 
времето на общината. По подобен начин се формира значимостта на община Стара 
Загора – нейната разграничимост сред останалите български общини;  

 Проследяването на историческото развитие позволява да се посочат 
традиционните, утвърдените и подходящи за развитие дейности в общината, 
включително ролята на исторически транспортен и производствен център, място за 
рекреация и особено балнеология, крайградско обитаване и обработвани 
плодородни земи от древността – източник на идеи за съвременното развитие; 

 Напластяването на епохите е завещало множество културни ценности, включително 
места, свързани със забележителни исторически събития и личности, 
архитектурно-строителни обекти, елементи на парковото и градинското изкуство. 
Особено ценна и наситена с археологически ценности е територията на  
археологическия резерват „Августа Траяна-Верея”, обявен през 1977 г. Културните 
ценности формират характерния облик на средата в град Стара Загора и селата; 

 Общината притежава уникално наследство от праисторическата епоха, чийто 
акцент са неолитните жилища; 

 Съвременна Стара Загора е изградена въз основата на плана на Либор Байер, 
отличаващ се с правоъгълните форми на кварталите си. В съчетание с 
ортогоналния план на Августа Траяна, контрастиращия негеометричен план на 
османската Ески Заара, пространствените трансформации на града са интересен 
факт; 

 Безспорното разнообразие на културните ценности и исторически теми на 
общината, концентрирани в град Стара Загора, но и допълнени от селата в Средна 
гора са потенциал за развитие на туристически дейности. 

 Обновен регионален исторически музей, притежаващ богати експозиции, посветени 
на различни епохи и теми, и възможност за ръководене на различни инициативи в 
сферата. 

Проблеми 
 Съществен проблем са липсващите или недоизградени елементи на транспортната 

система, възпрепятстващи активните контакти и обмен между община Стара Загора 
й съседните общини; 

 Малкият брой на населението на общинските села и липсата на адекватни 
обслужващи дейности застрашава бъдещето им съществуване или роля в 
управлението и развитието на общината. 

 Липсващи директни връзки между села от общи селищни концентрации, възпиращи 
подходите за сътрудничество по между им. 
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 Липсващи подчертани връзки между отделни концентрации, с оглед на 
интегрирането им. 

 Наличие на слабо обвързани периферни села. 
 Недостиг на финансови ресурси за проучване на културното наследство, 

открояването на нови исторически обекти и поставянето им под юридическа 
защита. Недостатъчно инициативи за физическото съхраняване на обекти, 
провеждането на консервационни и реставрационни мероприятия. Липсва и 
разнообразие на проектите за социализация и съвременна изява на културните 
ценности, включително чрез обвързването им с изкуствата; 

 Характерни са загубите на архитектурното наследство от края на XIX век и 
началото на XX век, заменено от социалистическата епоха; 

 Актуален е проблема за информационното представяне и популяризиране на 
културното наследство на областта, включително и чрез приложението на 
съвременните технологии; 

 Липсват инициативи за единното представяне на различните културни ценности от 
град Стара Загора и обвързването им в цялостна система с обекти от съседните 
села. 
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2.2. КУЛТУРЕН ЖИВОТ 

Към културния живот се присъединяват религиозните вярвания, местните обичаи и 
изкуствата. Най-забележителната частна културния живот е творческата изява на 
обществото, обединяваща изразяването чрез художествените изкуства, музиката, театъра, 
киното. Закономерно е да се направи заключението, че историята и културата са 
преплетени по между си и търсенето на връзки между изявата на наследството и 
съвременния културен живот са задължителни. Използването на историята като източник 
на вдъхновение и теми при създаването на произведения на изкуството, заедно с 
представянето на историята чрез изкуството, са прекрасен пример за тяхното 
интегриране. 
Културната инфраструктура на общината обхваща местните музеи, театри, опера, кина, 
библиотеки, заедно с традиционните и специфични за българския културен живот 
читалища и църкви. Повечето елементи на културната инфраструктура са съсредоточени в 
общинския център, като изключение са повсеместно разположените читалища и църкви. 

2.2.1. ИЗВОДИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА 

Потенциали 
 Разнообразна културна инфраструктура с доказани и регионално значими културни 

институции, включително Регионалния исторически музей, Драматичния театър и 
старозагорските опера и библиотеки; 

 Регионалният исторически музей като единство на археологически обекти и ценни 
експозиции в основната сграда на музея. Музеят притежава потенциала да 
изпълнява ролята на посредник между старозагорските история и култура; 

 Пространствена близост между основните културни институции в общинския център 
и основните археологически ценности на Августа Траяна – разположени 
непосредствено около градската градина; 

 Съществуващата практика за обвързване на културните ценности и институции, 
изразена от представяните оперни представления в античния форум; 

 Впечатляващ брой читалища и религиозни храмове, изградени през последните два 
века и съхраняващи българския дух. Според данни на национални регистри в 
общината могат да бъдат открити 51 читалищни институции и 42 религиозни 
храма; 

 Големият брой читалища и храмове позволява организирането на единна система 
от културни обекти и тяхното съвместно представяне – възможност за 
обособяването на общ културно-туристически продукт между отделните села при 
обвързването им с общинския център; 

 Община Стара Загора се отличава с характерно културно многообразие, следствие 
на съвместното съжителство на различни етноси. Уникален за България е Музеят на 
религиите, помещаващ се в сградата на Ески Джамия; 

 Селата от общината са запазили своите традиции и селски бит, като в Оряховица, 
Дълбоки, Кирилово и Лозен са подредени етнографски сбирки. 

 Богат и наситен с множество събития и инициативи културен календар. 

Проблеми 
 Недостатъчно идеи и инициативи за съчетаване на историята и културата на 

общината, при които историята се използва като провокатор за творческите 
процеси, а културните дейности предоставят нови интерпретации на историческите 
обекти; 

 Липсват достатъчно интегрирани подходи за съвместно действие и споделени 
резултати от страна на общинските читалища; 

 Неразработени културни пътища за единно представяне на църквите в общинските 
селища; 
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 Неизползвани възможности за създаването на общ културен продукт, основаващ се 
на темите изкуство, религия, читалищна дейност, културно многообразие и селски 
бит и начин на живот. 

 Пренебрегнат потенциал на откритите публични пространства в град Стара Загора 
като арена на културни дейности; 

 Влошено състояние и нужди от реновиране на сградния фонд на множество 
читалища и храмове; 

 Необходимост от обогатяване на читалищните сгради с нови съдържания и 
функции, съответстващи на съвременните и алтернативни форми на изкуство. 
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2.3. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

Общинската икономика на Стара Загора запазва добри показатели, въпреки спадовете в 
статистическите данни, предизвикани от трудните условия на национално и местно ниво, 
пред нейното бъдещо развитие стоят няколко основни проблема за разрешаване. 
Недостатъчно добре развит остава секторът туризъм въпреки идентифицирания много 
добър потенциал за растеж. Местната власт реализира няколко проекта, свързани с 
развитието на туризма, но все още няма осезаеми резултати. Това в известна степен се 
дължи на ниската ефективност на мерките за разработване на устойчиви местни 
туристически продукти, основани на съществуващите реални ресурси за рекреативен и  
културен туризъм, включително чрез сътрудничество с други общини и региони. 
Очакванията са фокусираните върху туризма проекти, които се изпълняват в момента, да 
дадат тласък на процесите в тази насока. На този етап не се развива и потенциалът на 
общината за оформянето й като транспортен и логистичен център. Трябва да се отбележи, 
че местната и регионалната власт подготвят инициативи и полагат усилия в тази насока, 
но на този етап няма конкретни завършени проекти, които да бъдат представени на 
общественото внимание.  
Недостатъчно използван е потенциалът за развитие и в друга сфера – селско стопанство. 
Тук има възможност за създаване на клъстер, който да включва и научна дейност, като 
основна предпоставка за това е Тракийски университет, Стара Загора. Съществува 
потенциал и за формирането на клъстери между групи села, със сходни условия за 
развитие на земеделие и животновъдство. 

2.3.2. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

Структурата на общинската икономика, в община Стара Загора, може да бъде определена 
като разнообразна и представяща всички стопански сектори. Град Стара Загора е 
определен като второ ниво – центрове от национално значение на територията на 
районите от ниво NUTS II в проучване на НЦТР за разработването на “Национална 
концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.” Това определение затвърждава 
ролята му на важен промишлен, търговски и транспортен център в страната. 

Брой предприятия 
В структурата на общинската икономика са представени всички важни стопански сектори, 
като към края на 2011 г. са регистрирани 8 606 предприятия, според данни на НСИ. Този 
показател отбелязва ръст от 6% в сравнение с 2008 г. С най-голям дял в края на 2011 г. 
са предприятията от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети – 41%. С 
най-нисък дял е сектор Добивна промишленост – 0,07%. 

Произведена продукция 
По отношение на показател „Произведена продукция” /в хил. лв./ най-голям дял /42,85%/ 
през 2011 г. има секторът Преработваща промишленост, който в същото време формира 
едва 9% от предприятията в общината.  

Нетни приходи от продажби 
При показател „Нетни приходи от продажби” с най-голям дял отново е водещият по дял 
предприятия сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети /50,71%/, следван 
отново от сектор Преработваща промишленост /24,06%/ и Строителство /12,81%/. С най-
нисък дял е сектор Добивна промишленост /0,10%/. 

Заети лица 
При показателя „Заети лица” с най-голям относителен дял през 2011 г. е сектор 
Преработваща промишленост /28,72%/, следван от сектор Търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети /24,79%/ и Строителство /12,27%/. С най-нисък дял е сектор 
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Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива /0,12%/. 

Наети лица 
При показателя „Наети лица” тенденцията се запазва и с най-голям относителен дял през 
2011 г. е сектор Преработваща промишленост /32,47%/, следван от сектор Търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети /22,31%/ и Строителство /13,54%/. С най-нисък дял 
отново е сектор Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива /0,12%/. 
Най-висок дял в показателя „ДМА” отново има сектор Преработваща промишленост 
/36,43%/, следван от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети /17,84%/ и 
Строителство /10,94%/. С най-нисък дял е сектор Образование /0,05%/. 
По отношение на инвестициите през 2011 г. инвестициите на стопанските субекти в 
общинската икономика възлизат на 1 473 508 хил. лв. по данни на НСИ. Най-голям е 
техният обем в сектор Преработваща промишленост /36,43%/, следван от сектор Търговия 
и ремонт на автомобили и мотоциклети /17,84%/ и Строителство /10,94%/. С най-нисък 
дял е сектор Образование /0,05%/. 

2.3.3. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА 

По показател  „Производителност на труда” в началото на разглеждания период – 2008г, 
средната производителност на труда в общинската икономика е 48,29%, което е над 
средните равнища за страната. Най-висока е в секторите Строителство /74,09%/ и 
Операции с недвижими имоти /72,74%/. В същото време най-голям относителен дял на 
заети лица има в сектор Преработваща промишленост /31,10%/, следван от секторите 
Търговия /23,74%/ и Строителство /15,65%/. Най-нисък е в сектор Образование /0,30%/. 
В края на разглеждания период – 2011г. средната производителност на труда в 
общинската икономика отбелязва спад до 47,63%, което я остава над средните равнища 
за страната. Най-висока остава в сектор Строителство /87,98%/, следван от 
Преработваща промишленост /71,07%/. Най-ниска остава в сектор Други дейности 
/9,57%/. В същото време най-голям остава относителният дял на заети лица в сектор 
Преработваща промишленост /28,72%/, следван от секторите Търговия /24,79%/ и 
Строителство /12,72%/. Най-нисък е в сектор Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива /0,12%/. 

2.3.4. ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

В община Стара Загора развиват дейност и иновативни предприятия. Това се дължи на 
факта, че градът има изградени традиции в инженеринговата дейност и във 
високотехнологичните производства. За това допринася и подходящата образователна 
инфраструктура и особено наличието на „Тракийския университет”.  
В периода 2007-2013 г. в община Стара Загора са изпълнени или са в процес на 
изпълнение 9 бр. проекти по ОПКБИ, свързани с разработване на иновации. 
По отношение на предприемачеството и икономическите инициативи местната власт се 
възползва от възможностите, които предоставя финансовият механизъм на ЕС JESSICA за 
мащабна инвестиция в реновирането на Централния общински пазар, на който се 
реализира не малка част от земеделската продукция в общината.  
Освен в традиционните отрасли, изброени в предходните точки, в местната икономика е 
сравнително добре застъпено и социалното предприемачество. То е припознато и от ЕК 
като един от най-гъвкавите и с потенциал за растеж инструменти за справяне с 
последиците от икономическата и финансовата кризи, безработицата и социалната 
изолация. 
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2.3.5. ИЗВОДИ  

Потенциали 
 Използване на географското разположение на общината за развитието на 

интермодален транспортен и логистичен център, чрез използването на трите вида 
транспорт: сухопътен, въздушен и ЖП. Икономическият сектор Транспорт, 
складиране и пощи е с показатели около средните за общинската икономика през 
разглеждания период  2008-2011 г. В същото време той е единствения от сектора 
на реалната икономика, който в този период, на спадове на основните 
икономически показатели и увеличаване на безработицата, отбелязва ръст на 
произведената продукция /20%/, ръст в приходите от дейността /16%/, ръст в 
нетните приходи от продажби /19%/, нарастване на ДМА /41%/ и на заетите 
/19%/.   

 Общинската икономика на Стара Загора запазва добри показатели, въпреки 
трудните условия на национално и регионално ниво. 

Проблеми 
 Бизнесът в общината идентифицира като един от най-основните проблеми 

недостатъчното количество качествено подготвени кадри за дейностите си – на 
мениджърско, административно и изпълнителско ниво. 

 На второ място се поставя недостатъчното познаване на общината и региона като 
бизнес-профил и възможности за инвестиции и формиране на бизнес-партньорства 
в различни области. 

 Коментира се и недостатъчната подкрепа от страна на местната власт към 
икономическите инициативи и потенциала на предприятията в общината, изразена 
в липсата на политики за насърчаване на развитието на бизнеса и създаване на 
благоприятна бизнес среда. 

 Друг проблем е силната централизация на местната икономика, чийто ясен 
резултат е изоставането в развитието и продължаващите тенденции на 
обезлюдяване на селата в общината. 

 Проблем е и ниската ефективност на мерките за разработване на устойчиви местни 
туристически продукти, основани на съществуващите реални ресурси за 
рекреативен и  културен туризъм, включително чрез колаборация с други общини и 
региони. 
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2.4. РАЗВИТИЕ НАСОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

2.4.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

Брой население и полова структура 
По данни на НСИ от преброяванията на населението през последните 26 години, 
населението на община Стара Загора е намаляло със 16 753 души, като при мъжете с 
9472, а при жените с 7 281/Приложение №1 - Таблица 3.1/. Темпа на намаляване за 
периодa 1992-2001 е 4,6%, а от 2001 до 2011е 4,7% /Фиг. 2.4/. 

Фиг. 2. 4. Население по пол за община Стара Загора /1934-2011/ 

 
Източник: НСИ – преброявания на населението 1934-2011 

Раждаемост, смъртност и прираст на населението 
Смътността е на по-високи нива от раждаемостта и следователно естественият прираст е 
отрицателен. Сравнен с държавата и областта е на по-добри нива, което свидетелства, че 
характерните за България негативни демографски тенденции са по-слабо изразени в 
общината. Механичният прираст е отрицателен през последните три години /Приложение 
№1 - Фиг. 3.5/. Резултатите от движението на населението през последните пет години 
подкрепят общата тенденцията за намаляване на населението в общината. 

Възрастова структура на населението 
Разпределението на населението по възрастови групи показва, че в общината Стара 
Загора стойностите за населението в трудоспособна възраст /70%/ и надтрудоспособна 
възраст /17%/ са на по-добри нива от другите две административни нива /Приложение 
№1 - Фиг. 3.6/. 
За периода от 1985 до 2011 се наблюдава спад в населението от всички възрастови групи 
освен при хората над 60 години, където увеличението е с 13 990. 
При преброяването на населението през 2011е регистрирано увеличаване на населението 
от 0-4 годишна възраст, от 30-34 и от 35-39, спрямо предходното преброяване през 
2001/Приложение №1 - Фиг. 3.8/. 
В селата Братя Кунчеви, Хан Аспарухово и Калитиново се наблюдава превес на 
населението в подтрудоспособна възраст, съпоставено с тези в надтрудоспособна. 
Огледална е ситуацията във всички останали населени места със подчертана тенденция за 
увеличаване на хората в надтрудоспособна възраст /Приложение №1 - Фиг. 3.9/. 

Етническа структура 
В община Стара Загора преобладава българския етнос / 83,5%/, следван от ромския 
/5,3%/, турския/1,8%/, другите етноси/0,4%/, несамоопределилите се хора/0,4%/ и 
неотговорилите /8,6%/.  
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Основни концентрации на турски етнос има в селата Хан Аспарухово, Богомилово и 
Пъстрово, ромският етнос е съсредоточен в селата Братя Кунчеви, Дълбоки, Оряховица, 
Колена, Змейово, Калитиново, Горно Ботево, Загоре, Памукчии, Калояновец, Хрищени и 
Еленино, а 28 населени места са с предимно български етнически състав формиращ 
повече от 90% от населението /Приложение №1 - Фиг. 3.11/. 

2.4.2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Образованост на населението 
При измерване коефициента на образованост /представящ хората с висше и средно 
образование, като процент от цялото население/ в общината се установи, че в 3/4 от 
населените места е над 30%, а в 1/4 е над 50% /Приложение №1 - Фиг. 3.13/, което 
свидетелства за образовано население, дори и в малките населени места. 
Най-нисък е коефициента на образованост в селата Калитиново /15,6%/, Братя Кунчеви 
/16,1%/, Самуилово /16,4%/, Хан Аспарухово /16,7%/, Воденичарово /21,4%/, Козаревец 
/22,7%/, Полска Могила /23%/, Стрелец /23,1%/ и Сладък кладенец /26,7%/. 
В цялата община се наблюдава, че населението с висше и средно образование от 
етническите групи е значително по-малко от българският етнос /Фиг. 2.5/.  Преобладават 
хората завършили основно и начално образование или такива, които не са посещавали 
училище изобщо и при двете малцинствени групи. 

Фиг. 2. 5. Разпределение на етносите по степен на завършено образование /2011/ 

 
Източник: НСИ - преброяване на населението 2011 

Образователна инфраструктура 
От всички учебни заведения в община Стара Загора 82% са съсредоточени основно в град 
Стара Загора, което го обуславя, като образователно ядро за общината. 
Броя на местата в детските градини е недостатъчен, като на всеки 84,4 места се падат по 
100 деца. Според НСИ за учебната 2011/2012 са били необходими 788 места за да се 
покрие разликата между 4 260 налични места и броя на децата от 5 048 /Приложение №1 
- Фиг. 3.18/. През последните три учебни години се наблюдава увеличаването на броя на 
децата за детски градини от 4 421 /2009/2010/, 4 797 /2010/2011/ на 5 048 /2011/2012/. 
Увеличаването се потвърждава и от нарастването на децата от 0-4 годишна възраст през 
2011 спрямо предходното преброяване, което в последствие неминуемо ще рефлектира и 
върху капацитета на детските градини. 
В училищата на съответните образователни нива се наблюдава /Приложение №1 - Фиг. 
3.19/, че средния брой на децата в паралелка е в рамките на максимално-минимално 
допустимите норми според Наредба №7 на министъра на образованието и науката. Това 
ни дава възможността да заключим, че образователните институции от 1 до 12 клас са 
достатъчни. 
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2.4.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

По последни актуални данни на НСИ от 2010 година на всеки 100 деца се падат 77,6 
места в яслите, което еднозначно показва, че броя им е недостатъчен. Общият брой места 
е 688, а броя на децата е 887 /Приложение №1 - Фиг. 3.20/. 
От 52 населени места само в 14 има регистрирани ОПЛ практики /Приложение №1 - Фиг. 
3.22/, като някои от тях обслужват повече от едно населено място /Приложение №1 - 
3.23/. Според данни на РЗИ Стара Загора в редица населени места няма регистрирани 
ОПЛ практики. Това са 16 населени места, като Пъстрово, Змейово, Люляк, Колена, 
Руманя, Подслон, Лясково, Яворово, Християново, Памукчии, Бъдеще, Стрелец, Петрово, 
Арнаутино, Ловец и Борово. 
В община Стара Загора функционират 12 лечебни заведения за болнична помощ на 
населението, като 4 центъра, 4 МБАЛ, 2 специализирани и един дом за медико-социални 
грижи. 
Броя на леглата в специализираните болници е ограничен, за сметка на тези в МБАЛ, 
понеже на 10 000 души леглата са: МБАЛ /6,60/, следвани то кожно-онкологичните 
/1,06/, специализираните /0,64/ и центровете за психично здраве /0,41/. 

2.4.4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

При уязвимата група на хората с увреждания се наблюдава превес на хората над 50 
години, чиито увреждания са над 50%, като при възрастовата група, над 70 години са 
налице 1 518 души с увреждания от II група. 
Във възрастовата група от 15 до 60 години общият брой на лицата с увреждания е 3 247 
души от 8732, които представляват 3% от икономически активното население на община 
Стара Загора. Откроява се тенденция, че с увеличаване на възрастта нарастват и хората с 
увреждания от населението, нуждаещи се от превенция и социално подпомагане. 
В община Стара Загора има изградени и функциониращи 43 обекта за социални грижи и 
подпомагане, има и 3 нови планирани за реализация в периода до 2016 година в 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 2016 г./ на Община Стара 
Загора /Приложение №1 - Таблица 3.3/. 
По отношение на обхвата, които имат обектите за социални грижи са: 

 национално ниво – Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център за 
деца и лица, преживели насилие /„Самарянска къща”/, Дом за медико-социални 
грижи за деца /230 места/, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. 
Петрово /82 места/, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Сладък 
кладенец /82 места/; 

 областно ниво– Звено „Майка и бебе”,Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/, 
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца 
и ученици със специални образователни потребности –Стара Загора, Център за 
ранна медико-социална интервенция /към ДМСГД/,ЦСРИ за ранна психосоциална 
интервенция, Наблюдавано жилище /НЖ/, Дом за деца лишени от родителска 
грижа – „Незабравка”, „Т. Попова”, „ М. Терезия”, „Българка” с общ капацитет 270 
места, Защитени жилища /ЗЖ/ – 20 места; 

 общинско ниво – всички останали, които не са включени в по-горните. 
Всички домове за отглеждане на деца в извън семейна среда ще намаляват капацитета си 
и най-накрая ще бъдат закрити и трансформирани в други заведения до 2016 г. 
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2.4.5. ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА 

Към януари 2011 година трудоспособното население /15-64 години/ е съставено от 70% 
икономически активни /заети или безработни, които си търсят работа/ и 30% 
икономически неактивни, които са безработни и не си търсят активно работа/Приложение 
№1 - Фиг. 3.28/. 
В общината 9,9% е коефициента на безработица /безработните като част от икономически 
активните/ е осезаемо по-благоприятен от областното /12,4%/ и националното /15,0%/ 
ниво, но въпреки това всеки 10-ти от икономически активното население е безработен 
/Приложение №1 - Фиг. 3.29/. 
Сходно на модела с образователната структура на малцинствените групи се наблюдава 
подобна ситуация и в икономическата активност. Разпределението на етносите по 
икономическа активност свидетелства, че е налице двойно по-голяма безработица на 
ромите и турците – лица регистрирани в бюрото по труда и търсещи активно работа. 
Тревожна е тенденцията, че при българският етнос 27,1% от населението на 15-64 години 
е икономически неактивно, а двойно по-голям е дела на икономически неактивните лица 
в малцинствените групи. Най-проблемните населени места са Калитиново, Хан 
Аспарухово, Сладък Кладенец, Пшеничево, Дълбоки, Братя Кунчеви и Ракитница. 

2.4.6. ДОХОДИ 

В община Стара Загора се получават 36% от възнаграждения в областта. През последните 
три години се наблюдава увеличаване на общия паричен доход на домакинствата в 
област Стара Загора за разлика от почти константния такъв за страната. Разликата на 
национално и областно ниво е 1 472 лева /Приложение №1 - Фиг. 3.33/. 
Основният източник на парични средства за брутния паричен доход на домакинствата са 
работната заплата, пенсиите следвани от извънработната заплата и самостоятелната 
заетост /Приложение №1 - Фиг. 3.34/.  

2.4.7. ИЗВОДИ 

При оценката на социалната сфера и човешките ресурси са използвани следните 
критерии за пространственото групиране на населените места, респективно техните 
землища /Фиг. 2.6/: 

 коефициент необразованост – представляващ хората с висше и средно 
образование, като процент от общото население; 

 населени места в застой, т.е. възрастното и младото население са под 25% по 
отделно и са със сравнително сходни стойности; 

 населени места в прогрес, където е налице превес на младото население над 
старото; 

 населени места със застаряващо население, където възрастното население има 
превес над младото; 

 населени места с малцинствени групи класифицирани в две групи – до 30% и над 
30%, като групите са формирани от процентното разпределение на етническият 
състав в населените места; 

 наличието или отсъствие на социална, здравна и образователна дейност в 
населените места. 

Размерът на населените места /Фиг. 2.6/ е отнесен към броя на населението, което живее 
в него, а всички останали елементи на точковите обекти имат само индикативен характер 
и не се отнасят към конкретно количество. 
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 Преустройване и използване с други цели на домовете за отглеждане на деца в 
извън семейна среда, след тяхното закриване; 

 Подпомагането на лицата в уязвимите възрастови групи в училищата и детските 
градини и след завършване на образованието им. 

Проблеми 
 Отрицателен естествен и механичен прираст– наблюдава се застаряване на 

населението в дадени населени места и застой в други /Фиг. 2.6/; 
 Съществува недостиг на места в детските градини и ясли, който е резултат от 

увеличаване броя на децата през последните три учебни години за детските 
градини с 627 души, а съответно разликата на наличните и предоставяните места в 
детските градини е по-малко с 788 места. Към 31.12.2010 година се наблюдава и 
недостиг на места в яслите в общината със 199 места. Това е следствие от 
увеличаване броя на децата от 0-4 годишна възраст спрямо предходното 
преброяване; 

 В училищата се наблюдава преждевременно напускане на деца от образователния 
процес, поради „нежелание” за учене, „семейни причини” и „заминаване в 
чужбина”; 

 При малцинствени групи се наблюдава нисък коефициент на образованост – 28% 
за турска и 7 % при ромска етническа група. И при двете групи най-голям е дела 
на хората с основно образование, следвани от начално, незавършено начално и 
никога не посещавали училище; 

 Според РЗИ – Стара Загора в 20 от населените места не са регистрирани или 
обслужвани от ОПЛ практики регистрирана другаде; 

 Регистрирани са 8 732 души от различна възраст с увреждания, като 3 247 души са 
на възраст от 15 до 60 години представляващи 3% от населението на възраст от 15 
до 64 години; 

 При преброяването на населението са регистрирани 30,1% икономически 
неактивно население, което не е регистрирано на борсата и не си търси активно 
работа, както и 9,9% равнище на безработица; 

 За малцинствените групи се наблюдава ниска заетост – 36% при турски етнос и 
29% при ромски етнос, както и висок процент икономически неактивно население 
/52% турци и 57% роми/, което не си търси активно работа и не е регистрирано в 
бюрото по труда. 
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2.5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

2.5.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ 

Транспортни коридори 
През територията на Община Стара Загора преминават два Пан-европейски транспортни 
коридори – ОЕТК №8 и ОЕТК №9. Общоевропейският транспортен коридор №8 /Дуръс-
Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна/ провежда трафика от и за Адриатика, 
осигурявайки международните потоци между Балканите и Централна и Западна Европа. 
Общоевропейският транспортен коридор №9 следва историческото трасе Източен 
трансбалкански път, което е един от най-важните културни коридори и обвързва културни 
ценности от различни епохи. 

Интермодален транспорт 
През територията на Община Стара Загора преминават най-важните за страната 
направления за мултимодален транспорт. Важно значение за международните 
комбинирани превози е преминаването на основни железопътни линии от ж.п. мрежата на 
България, а допълнителен фактор за развитие на интермодален транспорт е наличието и 
на летище. Модернизирането на летище „Стара Загора” чрез развитието на съвременен 
логистичен хъб може да спомогне за осъществяването на карго полети, селскостопанска 
авиация, чартърни пътнически полети, специализирани хеликоптерни полети и др. 

Автомобилен транспорт 
На територията на Община Стара Загора има изградени участъци от автомагистрала  
„Тракия”. Общата дължина на републиканската пътна мрежа е 138,5 км, като 45,68 км от 
тях са автомагистрали и пътища І-ви клас, 40,40 км са пътища ІІ-ри клас, а останалите 
52,42 км– пътища ІІІ-ти клас. Общинските пътища са с обща дължина 260 км и в по-
голямата си част са в добро състояние. 

Железопътен транспорт 
Общата дължина на жп линиите на територията на Община Стара Загора е 113,45 км. 
Общата дължина на удвоените жп линии е 37,2 км или 24,69% от всички жп линии в 
общината. Гъстотата на железопътната мрежа в общината е приблизително 11,1 км на 100 
км2 и е сред най-високите стойности на показателя за страната. 

Въздушен транспорт 
Летище „Стара Загора” се намира на 2 км от град Стара Загора, в съседство с квартал 
Колю Ганчев. Летището има лиценз за обслужване на международни полети, не 
функционира от 2009 г., но има близки перспективи за неговата реконструкция и 
преустройството му като логистичен хъб. 

2.5.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ 

Електроенергийна инфраструктура 
Всички населени места от общината са електрифицирани, като голяма част от селата са 
електроснабдявани от въздушни изводи 20 кV, а в града мрежата е кабелирана. 
Изградената електропроводна мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в 
захранването на подстанциите, като всяка от градските подстанции има определен район 
на захранване. Като цяло електроразпределителната мрежа е реконструирана и 
поддържана на добро равнище, но има участъци с нарушени механични и електрически 
параметри. 

Възобновяеми енергийни източници 
Южните части от територията на общината попадат в зона, където съществуват природни 
условия за използване на слънчевата радиация за производство на електрическа енергия. 
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2.5.3. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Водоснабдяване 
Стара Загора и селата в общината разчитат за питейно-битово водоснабдяване от 
подземни източници, които  според сезона могат да осигурят на входа на града от 1 150 
до 1200 л/с. За град Стара Загора това са: 

 Водоизточник „Беш бунар”, в експлоатация от IIIти век.  
 Водоизточник „Кольо Ганчево”, в експлоатация от 1950 г. 
 Водоснабдителна група „Стара Загора - Дунавци” и водоснабдителна група „Ягода 

– Зимница” се основават на прехвърляне на води от басейна на р. Тунджа. 
Селищата от общината се снабдяват от централния водопровод на града, както и от 
собствени или общи за група селища водоизточници. Водозахранването е подсигурено 
при необходимост с помпени станции и водни кули. За постигане изискванията за 
качество на водите са изградени пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения 
за питейна вода. 
Всички селища в общината са централно водоснабдени, водоснабденото население е 
100%. Ползваното средно водно количество за селищата от общината е 21 434 куб. м/сек. 
Голяма част от мрежата е амортизирана, а друга част – с недостатъчни параметри, което 
води до големи загуби на вода. Вътрешната водопроводна мрежа на град Стара Загора 
има обща дължина 199,5 км. 
През периода между 2006 и 2013 г. ВиК ЕООД - Стара Загора, реализира  проект  за 
рехабилитация на водопреносната мрежа на Стара Загора на стойност 11 176 000 евро. 
Проектът даде възможност да се реконструира водоснабдителната мрежа, 
водоснабдителната система „Ягода” и главния водопровод „Дунавци”, което намали 
водните загуби и гарантира редовно водоснабдяване на гр. Стара Загора и на общините 
обслужвани от дружеството. 

Канализация 
Степента на изграденост на канализационната мрежа в град Стара Загора е 92%.През 
април 2011 година в Стара Загора бе въведена в експлоатация и пречиствателна станция 
за отпадъчни води. ПСОВ гр. Стара Загора е проектирана за 256 300 еквивалент жители. 
Отпадъчните води преминават механично и биологично пречистване, отстраняване на 
азот и фосфор и пречистени се заустват в р. Бедечка. Все още остава нерешен проблемът 
с окончателното депониране/използване на утайките от пречиствателната станция. 
В изпълнение на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите предстои доизграждане на 
санитарната система на Стара Загора, която предвижда пълното изграждане на 
канализационни съоръжения за отвеждане фекално-битовите води от кварталите Кольо 
Ганчев, Зора, Лозенец и индустриален квартал Голеш /8% от населението/ до ПСОВ гр. 
Стара Загора за пречистване. Изпълнява се проект по изграждане канализация и 
отвеждане на отпадъчните води на с. Богомилово, Тракийския университет и кв. Атюрен 
до ПСОВ гр. Стара Загора. 
В изпълнение на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите, държавата и общината трябва 
да изградят санитарни системи за събиране, отвеждане и третиране на отпадъчните води 
на населените места над 2000 еквивалент жители до края на 2014 г. 
За нуждите на малките населени места /под 2 000 и от 2 000 до 10 000 еквивалент 
жители/ в изминалия програмен период беше направена методическа разработка, 
поръчана от Програмата за развитие на селските райони, в която се препоръчват 5 типа 
санитарни системи особено подходящи за малките населени места на България, вкл. 
ЕкоСан системи. 
Съществено предизвикателство, свързано със задълженията за третиране на отпадъчни 
води, са и въпросите, касаещитретирането на отпадъчните води и физиологичните 
отпадъци от животновъдството. 
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В канализационната мрежи на Стара Загора се заустват и производствени отпадъчни 
води. 

2.5.4. ИЗВОДИ 

Потенциали 
 Благоприятно географско разположениев рамките на Балканския полуостров; 
 Наличие на международни транспортни коридори /Пан-европейски транспортни 

коридори – ОЕТК №8 и ОЕТК №9/; 
 Добре развита железопътна инфраструктура, фактор за развитие на интермодален 

транспорт в Община Стара Загора; 
 Възможност за изграждане на скоростен път по трасето на ОЕТК №9; 
 Възможност за обслужване на международни полети при реконструкция и 

преустройството на летище „Стара Загора”; 
 Изградени основни мрежи на техническата инфраструктура –телекомуникационна и 

съобщителна мрежа, електроразпределение, газопреносна и газоснабдителна 
мрежа; 

 Възможности за разширяване на използването на алтернативни енергийни 
източници /слънчева енергия/. 

Проблеми 
 Физически амортизирани водоснабдителни  мрежи, с висока степен на аварийност 

и големи загуби, като в по-голямата си част са с изтекъл срок на амортизация; 
 Ниска енергийна ефективност на използваните машини и съоръжения; 
 Необходимост от подобряване управлението на водоснабдителните системи за 

града; 
 Нисък дял на хората в селата с достъп до интернет. 
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2.6. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Фиг. 2. 7. Земно покритие – урбанизирани и неурбанизирани територии по вид 

 

Релеф 
На юг, територията на община Стара Загора е разположена в източната част на 
Горнотракийската низина – Старозагорското поле, а на север-северозапад обхваща 
подножието и южните склонове на Сърнена гора.  
Почти всички ландшафти в общината попадат в земите, които са много благоприятно за 
поливно земеделие и строителство и имат вертикално разчленение 0-25 м/кв. км и 
хоризонтално разчленение 0-1 км/кв. км. Отделни участъци на склона и подножието на 
Сърнена гора имат по-значителни стойности на хоризонтално и вертикално разчленение 
на релефа. Особено благоприятно е преобладаващото южно изложение за големи площи в 
общината, което пряко влияе върху количеството слънчева радиация. 

Климат 
Община Стара Загора се включва в областта с преходно континентален климат. През 
зимата нахлуващите от юг средиземноморски въздушни маси причиняват значително 
затопляне и стопяване изцяло на снежната покривка, а през лятото се проявяват като 
сухи прегрети въздушни маси. Друга характерна особеност на конкретния район е честото 
проникване на въздушни маси с континентален характер от изток, която е и 
преобладаващата посока на ветровете.  
Добре изразената континенталност в обширната негативна релефна форма на 
Горнотракийската низина е предпоставка за образуване на трайни мъгли през студеното 
полугодие и фотосинтетичен смог – през топлото. В такива условия при мощни 
температурни инверсии и тихо време /42%/ се натрупват значително количество емисии 
от промишлеността, автотранспорт и битова дейност, което влошава чувствително 
качеството на приземния въздух. При отчитане на въздушното замърсяване трябва да се 
отчита наличието на едни от най-големите промишлени замърсители на въздуха в Европа, 
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разположени в същата негативна форма на релефа в съседни общини /енергийният 
комплекс „Марица-Изток”/, както и отвореността на север през ниския Змейовски проход, 
по който навлизат емисии, формирани от големи промишлени замърсители в 
Казанлъшкото поле. 
Продължителността на слънчевото греене при Стара Загора е около 2200 часа годишно: 
слънчевото греене рязко се увеличава по продължителност през март и април и се 
запазва все още със значителна продължителност до октомври. 
Средногодишната температура на въздуха е сравнително висока за България - 12,0оС.  
Средномесечните температури са положителни през цялата година. Най-ниската 
средномесечна температура е за януари – 1,0оС, а най-високата – за юли – 24,0оС . 
Средно месечните максимални температури на въздуха за юли /30,1оС/ и август /30,0оС/ 
са опасни не само за средните добиви от декар на редица земеделските култури, но 
представляват и значителен риск за здравето на хората. Особено опасни в това 
отношение са дните с абсолютни максимални температури – юли /42,0оС/ и август 
/42,2оС/. Средномесечната амплитуда на температурата на въздуха е едва 9,9оС и 
свидетелства слабо изразена континенталност на климата. 
Средногодишното количество на валежите е 598 мм. Типично при средиземноморското 
климатично влияние е специфичното разпределение на валежите по сезони: сухо, почти 
бездъждовно лято и дъждовна зима. Пролетта е дъждовна, а есента - суха. Напояването 
се явява задължително условие.  
Снежна покривка се формира ежегодно, но тя рядко е  с мощност над 5 см. Снегът често 
се стопява, преди да падне нов. Честото разтопяване на снежната покривка при 
наличието на неспоена и слабо споена литоложка основа, разорани почви и липса на 
тревна растителност през зимата, формират благоприятни условия за развитие на 
ерозията. 
Значителен интерес представлява ветровият режим. Преобладаващата посока на 
ветровете е североизточната в 29,2% от случаите. Средната годишна скорост на вятъра е 
ниска – 1,4 м/сек. 

Води 
Водите на територията на община Стара Загора са част от Източно-беломорския район, 
който е представен от най-североизточната част от водосбора на р. Марица. За 
водоползването, обаче, значително влияние има и басейнът на р. Тунджа, от където се 
прехвърлят както повърхностни, така и подземни води за нуждите на напояването, 
промишлеността и бита в общината. 
От реките, които протичат в общината, р. Сазлийка /Сюютлийка/ има най-голямо 
значение. За съжаление, тя е маловодна река и пресъхва от една до три години на десет 
годишен период. По-малките реки пресъхват всяко лято за период от 75 до 100 дни.  
По класификацията, възприета по Рамковата директива за водите, повърхностните водни 
тела на територията на общината са с различна степен на замърсеност и риск. Най-добро 
е състоянието на р. Кумруджа над яз. Раднево, а най-замърсени са водите на р. Сазлийка 
- след вливане на р. Азмака, и на р. Бедечка – след Стара Загора. 
Поради оскъдните водни запаси и неравномерното им разпределение по сезони, предимно 
за нуждите на земеделието са изградени 10 микроязовира, предназначени за напояване, 
риболов и рекреация.  През 1963 г. беше започнат единственият по-голям язовир за 
водоснабдяване на населението и за напояване – яз. Чаталка, незавършен към 2013 г.  
В настоящия момент не се извършва организиран контрол на водите от язовирите, 
предназначени за напояване и рибовъдство.   
Черното езеро – хвостохранилище на излезлия от експлоатация АТЗ, източно от кв. Зора, 
не е рехабилитирано и продължава да представлява източник на замърсяване на 
повърхностните и подземни води на изток-югоизток, както и локален източник за 
замърсяване на въздуха от ветрова ерозия. 
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Огромен ресурс за общината са поровите подземни води в Горнотракийската депресия - 
най-големият в страната акумулатор на подземни води в пористи материали,  представени 
от кватернерни и неогенски отложения.  
Недостатъчното количество водни ресурси за осигуряване нуждите на земеделието, 
промишлеността и бита в община Стара Загора се покрива от прехвърляне на значителни 
водни количества от Басейна на р. Тунджа – повърхностни от яз. Копринка, както и 
подземни води – за питейно-битови нужди.  
Хидрогеоложките условия на Старозагорското поле са благоприятни за процесите на 
натрупване на нитрати в подземните води. Замърсяването с нитрати се дължи на 
неправилни земеделски практики – пренаторяване, пенетрация и директно заустване на 
физиологични отпадъци от животновъдството, както и на пенетрация и директно 
заустване на непречистени фекално-битови отпадъчни води. Установено е, че смолниците 
са особено уязвими при прилагането на азотни торове. Голям замърсител в това 
отношение е  промишлената площадка на спрения от експлоатация АТЗ, източно от Стара 
Загора.  
Високите концентрациии на нитрати поставят сериозен проблем за питейното 
водоснабдяване. Най-засегнати са плитките подземни води.  
На територията на община Стара Загора се намират Старозагорските бани – балнеокурорт 
с национално значение. Традицията за използване на слабоминерализираните термални 
води за балнеолечение и рекреация е с хиледолетна история. Има лечебни свойства по 
отношение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, 
гинекологични, бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни болести.  
Мониторингът върху качеството на питейно-битовите води, осъществяван от РЗИ – Стара 
Загора, е с огромно социално значение и гарантира водоподаване с високо качество. 
Обобщените резултати от мониторинга за 2012 г. насочват вниманието към два 
значителни проблема, които ще продължат да се решават и в периода до 2020 г.: 
замърсяване с нитрати; и биологично замърсяване на подаваните води за питейно-
битовите нужди на населението. 
Регионът на Стара Загора е определен като чувствителна зона по отношение на риска от 
замърсяване на подземните води с нитрати от земеделска дейност. В тази връзка е 
изключително важно познаването и спазването от селскостопанските производители на 
правилата за добри земеделски практики. 
Значителни части от територията на община Стара Загора са рискови по отношение 
изпълнение на Директива 2007/60/ЕО на ЕП и на Съвета от 29.10.2007 г. относно 
оценката и управлението на риска от наводнения и Закона за водите. Ежегодно се 
наблюдават ситуации на наводнения, както при обилни валежи, водещи до наводнение в 
топлото полугодие, така и навдонения през студеното полугодие под влияние на мощно 
проявяващите се Средиземноморски циклони. 

Почви 
Общината се характеризира с извънредно голяма пъстрота на почвената покривка. 
Смолниците и канелените горски са с най-широкото разпространение и важност за 
земеделието и строителството. 
Най-масовото увреждане на почвите в община Стара Загора се дължат на ерозия, 
замърсяване,  запечатване, отъпкване, вкиселяване и засоляване. 

Качество на атмосферния въздух 
Община Стара Загора има Актуализирана програма за намаляване нивата на 
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на допустимите норми за вредни 
вещества /2011-2015 г./. 
В периода от 1990 г. до 2012 г. има значително спадане на нивата на емисиите на всички 
основни атмосферни замърсители, от което следва и подобряването на качеството на 
атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на населението, живеещо при нива 
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на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите концентрации – 57% и с азотен диоксид – 22%. 
Не съществува проблем с нивото на замърсяване с бензен, никел и арсен. 
На територията на община Стара Загора, единствено в България, има непрекъснат 
мониторинг на фосген, циановодород, хлороводород и хлор в два пункта в с. Ръжена и с. 
Остра Могила, разположени в близост до границите на военния полигон „Змейово”. Не се 
регистрират концентрации, превишаващи допустимите норми за ПДК по данни на ИАОС и 
РИОСВ – Стара Загора. 
По данни на ИАОС и РИОСВ – Стара Загора, енергийният комплекс „Марица-Изток” 
продължава да представлява източник на замърсяване на въздуха на значителна 
територия, вкл. гр. Стара Загора при неблагоприятни атмосферни условия /температурни 
инверсии с продължително тихо време и др./. 

Шумово замърсяване 
Направените проучвания показват, че допустимата шумова граница от 60 dB е вече 
достигната. С всяка година нивото на шума се увеличава средно с 1 dB като през 
последните години е нараснал с 12 до 14 dB. Наблюдаваните улици в град Стара Загора 
са с шумови нива над допустимата за градски условия стойност. Шумовото натоварване на 
околната среда в региона е обусловено основно от транспортния поток по уличната мрежа 
на града. Високото шумово натоварване на околната среда определя неблагоприятни 
условия за градско развитие по отношение на акустичните качества на околната среда и 
здравния риск за населението. 
С оглед защита на околната среда и човешкото здраве в началото на 2011 година РЗИ – 
Стара Загора, изиска от община Стара Загора да изпрати актуализиран Общински план за 
действие по околна среда и здраве, в който да предложи мерки за подобряване на 
акустичната обстановка. Като приоритет е посочено решаването на проблема с 
наднормените шумови нива в районите с детски, учебни и здравни заведения. 

Биоразнообразие и защитени територии 
Общината е почти напълно стопански усвоена и заета от агрофитоценози и изкуствено 
залесени горски съобщества. Само на няколко места са запазени малки остатъчни гори. 
На места в заливните тераси на р. Банска-Сюютлийка-Сазлийка и Бедечка са запазени 
ограничени по размер влажни зони и заливни гори. 
Общата площ на Държавния горски фонд е 26 647,2 ха, от които 317,9 ха пасища в 
Средногорския и Равнинен геоморфоложки райони. Залесената площ е приблизително 90 
% от общата.  
На територията на общината са установени 35 вида бозайници, 130 вида птици, 8 вида 
земноводни, 13 вида влечуги. Сравнително добри са дивечовите запасите на заек, сърна, 
благороден елен и дива свиня. 
Терените, попадащи в екологичната мрежа „Натура 2000” на територията на община 
Стара Загора са определени по Директивата за местообитанията /92/43/ЕИО/ и сатри: 
Сазлийка /обща площ 991,77 ха/, Мартинка /обща площ 182,11 ха/, Чирпански 
възвишения, р. Омуровска /обща площ 532,31 ха/. 
На територията на община Стара Загора са обявени шест защитени природни обекти. 

Природни рискове 
Променените климатични условия влияят върху икономиката като цяло и увеличават 
натиска върху околната среда от много сектори: енергетика, управление на водите, 
земеделие, строителство, транспорт и др.  В земеделието прогнозираните изменения на 
климата ще повлияят върху отглежданите видове и сортове и добивите в 
растениевъдството, както и на животновъдството. При промяната на климата, територията 
на община Стара Загора попада в един от най-застрашените от суши региони на Европа. 
Очакваното намаление на годишните суми на валежите, според различните сценарии, е 
между 40% и 60%. Като се има предвид, че и сега Стара Загора не разполага с 
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достатъчно водни количества за задоволяване на питейно-битовите, земеделски и 
промишлени нужди, предизвикателството пред управлението на водите е голямо и 
отговорността към следващите поколения – огромна. 
Територията на община Стара Загора е застрашена от горски пожари. Тази тенденция ще 
се засилва с очакваната промяна на климата. Особено уязвими са иглолистните 
насаждения, залесени върху естествени хабитати на широколистни гори с доминанти 
различни видове дъб и келяв габър по южните припечни склонове на Сърнена гора.  
В землището на с. Ракитница предстои изграждане на регионален център за управление 
на отпадъците – Стара Загора, на който да се депонират всички неопасни отпадъци 
генерирани на териториите на общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, 
Николаево, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Твърдица и Чирпан и 
изграждането на три претоварни станции. 
Област Стара Загора генерира най-големи количества неопасни отпадъци в страната като 
това основно се дължи на енергийният комплекс „Марица-Изток”. Предстои да се намери 
приемливо решение за третиране на опасните отпадъци от домакинствата и 
инфекциозните отпадъци. Разделното събиране на отпадъци предстои да се въведе 
повсеместно и безкомпромисно. 

Елементи на залената система 
Стара Загора е „зелен” град. Населението традиционно участва в създаването на 
парковете през годините и се гордее със своите зелени алеи и паркове.  
Парк Аязмото е безспорния символ на зелената градска система. Зеленият коридор по ул. 
„М. М. Кусев” го свързва с Градската градина в самото сърце на Стара Загора. Аязмото е 
любимо място за отдих на открито и предлага удобства за рекреация на жителите на 
Стара Загора от всички възрасти. Най-голямата ценност на парка обаче е, че той 
допринася много за отдадеността на старозогорци към любимия град. Парк Аязмото е 
едновременно елемент от ежедневието на хората и високо ценен символ на родното 
място. Паркът е едно от забележителните места на града и допринася много за добрия му 
имидж. 
2.6.1. ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Потенциали 
 Релефът на общината е разнообразен и създава значителна вариабилност при 

незначителни географски отстояния с благоприятен микроклимат и бърза промяна 
на панорамата, особено в Сърнена гора. Територията на общината е лесно 
проходима дори при зимни условия. 

 Почвите са плодородни и благоприятни за отглеждане практически на всички 
култури за тези географски ширини: зърнени, технически, лозя, зеленчуци, 
плодове, маслодайни и билки. Предпоставка са за мощно развитие на хранително-
вкусовата промишленост. 

 Слънчевото греене е високо, и заедно с мекият климат – ранната пролет и късната 
есен, осигуряват продължителен вегетационен период за растенията, както и 
благоприятни условия за парниково земеделие. 

 Климатът е мек и благоприятен за живеене и за отглеждане на топлолюбиви 
земеделски култури. 

 Обилни са запасите на плитки подземни води за изграждане на напоителни системи 
в Старозагорското поле и в подножието на Сърнена гора. 

 Минералните води в района на Старозагорските минерални бани са предпоставка 
за развитието на балнео туризъм. 

 Аязмото и добре развитата зелена инфраструктура на Стара Загора създават добри 
условия за живот, условия за ежедневен масов спорт и релаксация, здравословна 
среда. 
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Проблеми 
 В общината е силно изразен недостигът на води. За питейно-битовото 

водоснабдяване на града и някои села, както и за промишлеността и земеделието 
се внасят подземни и повърхностни води от община Казанлък с прехвърляне на 
води от басейна на р. Тунджа. 

 Водоизточниците за питейно-битови нужди от терасата на р. Тунджа са 
разположени само на 9 км под заустването на СПОВ на гр. Казанлък и спорадично 
се замърсяват от нея. Водоизточниците за питейно-битови нужди на селата в 
низинната част на общината са замърсени с нитрати – понякога до 7 пъти над 
нормата. Замърсяването с нитрати на плитките подземни води е масово 
разпространено на територията на цялата община. 

 Промяната на климата според всички широко разпространени модели ще се отрази 
на територията на цялата община с повишаване риска от наводнения през 
студеното полугодие – особено на площни наводнения от особено високи подземни 
води в низинната част на общината, удължаване периода на маловодие и 
засушаване, повишаване риска от горски пожари, удължаване периода на 
задържане на максималните дневни температури на въздуха над 40оС през юли и 
август. 

 Смолниците в низинната част на общината са особено податливи на замърсяване с 
нитрати и др. и стават източник на замърсяване на подземните води. Високото 
съдържание на монморилонити в смолниците е причина за постоянна циркулация и 
напукване на сгради и пътища.  

 Огромната част от гр. Стара Загора и селата в низината страдат от замърсяване на 
въздуха от източници на вредни емисии, както от промишлеността, така и от 
транспорта и бита. Добре обособената негативна форма на Старозагорското поле е 
предпоставка за натрупване на вредните емисии особено при инверсионно 
състояние на атмосферата и тихо време и формиране на трайни мъгли и 
фотосинтетичен смог. 

 Липсата на залесителни мероприятия, масовата и бракониерската сеч са сериозна 
заплаха за горските ресурси в общината. Нарушаването на правостоя и 
заместването му от сухолюбиви храсталаци са предпоставка за още повече случаи 
на горски пожари, особено при тенденциите на промяна на климата. Оголените 
склонове създават условия за интензифициране на ерозията и влошаване на 
вододайния капацитет на нископланинската част на общината. 

 Стара Загора и някои села са разположени в силно сеизмична зона в долната 
пречупка на подножието на Сърнена гора. 

 Замърсяването на въздуха от фини прахови частици от транспорта и използването 
на твърди горива за отопление в бита е често явление. Старозагорското поле 
продължава да бъде застрашено от замърсяване от енергийния комплект „Марица-
Изток” от серен диоксид. 

 В Стара Загора, особено в централните части на града, системно се превишават 
нормите за шумово замърсяване. 
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2.7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Община Стара Загора e втора по големина в Югоизточен район за планиране и най-
голямата в Област Стара Загора. Общият брой на населението й е 160 108 жители,  от 
които  138 272 са жители на Стара Загора, а останалите 21 836 – на включените в нея 51 
села. Благоприятното й разположение предполага добра комуникация и потенциал за 
развитие.  
Общинската администрация се състои от 332 служители, 203 от които с висше и 128 със 
средно образование. 480 служители на 13 обслужващи звена осигуряват изпълнението на 
основните отговорности на общината. Разработени и приложени са вътрешни правила за 
работа и необходимите правилници за дейността на отделните дирекции и отдели. 
Въведени са ефективни връзки за координация и субординация между отделните звена.  
За съжаление, независимо от добрия транспортен достъп, поради обезлюдяването на 
малките населени места и ограничените финансови ресурси, се наблюдава все по-голяма 
концентрация на услугите в града. Кметовете и кметските наместници имат ограничен 
достъп до ресурси за подобряване условията на живот и по-нататъшно развитие на 
селата. Липсва и достатъчен капацитет и мотивация за привличане на средства по 
проекти. 
Поради липсата на средства, обучения на общински служители се осъществяват 
епизодично и при откриващи се възможности за включване в различни програми и 
проекти на държавни институции, НПО и обучаващи организации. Съобразява се преди 
всичко с конкретните им задължения, рядко с дейности и бъдещи задачи на отдела или 
дирекцията и почти никога – със стратегическите цели на общината. 
Тъй като освен бюджета, осигуряващ изпълнение задълженията на общината, основен 
източник на финансиране на местното развитие в момента са европейските средства, 
дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” играе важна роля за привличане на 
такъв ресурс. В дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности” и различни отдели на 
администрацията има също изграден капацитет и натрупан опит за подготовка, 
изпълнение и отчитане на проекти в съответната сфера. 
Община Стара Загора има добре развита мрежа от неправителствени организации, 
работещи в различни сфери. Изградени са традиции за съвместна работа и подкрепа на 
местната управа за реализиране на инициативи идейности за  местно развитие. За 
съжаление, характерното за цялата страна „изтичане” на опитни кадри от гражданския 
сектор, както и от общинската администрация, е налице и в Стара Загора. Читалищата 
остават едни от структурите,  носители на информация и потенциал за развитие в най-
малките населени места. Болшинството от служителите в тях, обаче са на пенсионна 
възраст, трудно се намират млади кадри, липсва достатъчно капацитет и интерес за 
активна работа по проекти. През последната година, обаче под методическото 
ръководство на Регионална библиотека „Захарий Княжески” и с партньорството на 
Областен информационен център – Стара Загора, се работи систематически за мотивация 
и повишаване капацитета на представителите на читалищата за привличане на средства 
за дейности чрез проекти. 
Ценен ресурс за общината е Тракийски университет, привличащ множество млади хора и 
даващ обучени кадри в различни сфери на икономиката и обществения живот. 
Преподавателите в Стопански факултет на университета с готовност участват в 
разработването на политики в сферата на местното развитие, експертиза, която все още 
не се използва оптимално. Установеното сътрудничество с регионалните структури на 
държавни институции, работещи на територията на област Стара Загора може да бъде 
използвано много по-пълноценно. 
Недостатъчно се използват възможностите за финансиране на развитие на бизнеса чрез 
оперативните програми. Ограничените финансови и човешки ресурси, сложните 
процедури, огромната документация и забавените плащания ограничават възможностите 
на малките и средни предприятия да се възползват от този ресурс, по-лесно достъпен за  
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големи фирми, изградили собствен капацитет за подготовка и управление на проекти. Не 
се използва и достатъчно пълноценно партньорският подход за местно развитие. 
Създаденият по ОП „Техническа помощ” Областен информационен център предоставя 
актуална информация и осигурява подкрепа на всички потенциални бенефициенти за 
привличане на европейски средства за развитие на бизнеса и общността. 

2.7.1. ИЗВОДИ 

Идентифицирани потенциали 
 Наличие на наложили се на местно, национално и регионално ниво НПО, 

притежаващи експертиза в конкретни сфери и готови да подкрепят местната 
управа в усилията й за местно развитие:  
 В подкрепа на бизнеса – АРИР, ТПП и др.; 
 В сферата на екологията – Екоцентър, Земя завинаги и др.; 
 Младежки дейности – Младежки общински съвет, „Различният поглед” и др.; 
 Социална сфера – Самаряни, Алтернатива 55 и др.; 
 Общо развитие – Обществен дарителски фонд и т.н. 

 Създадени традиции в реализиране на съвместни дейности и откликване на 
обществени инициативи от НПО сектора; 

 Изградено трайно партньорство между АРИР и ТПП – съвместни дейности и общи 
инициативи за партньорски действия с общината; 

 Съществуващи ефективни механизми за координация и субординация между 
отделни звена в Община Стара Загора; 

 Наличие на изграден капацитет за работа по проекти извън дирекция УРЕ в някои 
дирекции и отдели на общинска администрация: отдел „Здравеопазване и социални 
дейности”, отдел „Култура и туризъм”, отдел „Инвестиции и управление на 
проекти”, дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности”. Последното е 
особено важно за професионалното подготвяне и управление на проектите, а 
натрупаният опит в дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности” осигурява 
добро управление на средствата в условията на изпълнение на множество големи 
проекти, както и управлението и отчитането на средствата по всеки отделен 
проект. 

 Добро партньорство между местната управа и местните и регионални структури на 
държавни институции – дирекции „Бюро по труда”, РЗИ, РИОСВ, Регионален 
инспекторат по образованието и привличането им за съвместна работа при 
решаване на местни проблеми; 

 Активна позиция на Тракийски университет и използване експертизата на 
университета; 

 Изградено партньорство между ОИЦ и НПО сектора и активно включване в 
съвместни инициативи; 

Установено партньорство между ОИЦ и читалищата от общината в помощ на местни 
инициативи и привличане на ресурси за развитие на малките населени места. 

Идентифицирани проблеми на управлението 
  „Преливане” на експерти от общинска администрация и неправителствения сектор 

в частния сектор поради разлика в заплащането; 
 Поради липса на средства и изградена система за обучение на кметовете и 

кметските наместници на малките населени места, съществува недостиг на 
експертиза и инициатива за предприемане на инициативи за привличане на 
финансови средства, бизнес, задържане на живеещите в селата. 
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2.8. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ 

  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ 

 Ключова локация, в общината се 
събират трансевропейските 
коридори №8 и №9; 

 Съчетание на разнообразни 
природни дадености – горски и 
полски територии, плодородни 
почви и минерални води; 

 Разграничими концентрации на 
групи села, обединени от 
пространствена близост и 
идентични характеристики; 

 Преплитане на различни епохи, 
изразено от съхранените културни 
ценности; 

 Уникално праисторическо 
наследство – неолитни жилища; 

 Добре функциониращ Регионален 
исторически музей;  

 Тематични маршрути за 
туристически обиколки в града; 

 Традиционни производствени и 
рекреационни дейности, утвърден 
потенциал за крайградско 
обитаване; 

 Благоприятни икономически 
показатели спрямо средните 
стойности за страната; 

 Значими транспортни елементи – 
летищен комплекс, възлова 
железопътна гара и АМ “Тракия” ; 

 Университетски център – 
„Тракийски университет”; 

 Утвърдени културни институции, 
множество читалища и църкви и 
присъщо културно многообразие; 

 Предпоставки за реализирането 
на интермодален комплекс; 

 Богата зелена система, 
включително Средна гора, Аязмо, 
улично озеленяване; 

 Наличие на подпочвени води; 
 Активни и утвърдени 
неправителствени организации; 

 Съществуващи успешни форми на 
партньорство между отделни 
институции; 

 Обезлюдени села; 
 Липсващи и недоизградени 
транспортни връзки между селата 
и с общинския център; 

 Отчетлива загуба на архитектурно 
наследство от края на XIX и 
началото на XX век; 

 Липса на инициативи между селата 
и град Стара Загора за съвместно 
представяне и популяризиране на 
природните и исторически 
дадености; 

 Неразкрити възможности за 
координация и сътрудничество 
между отделните села, при 
формиране на общи инициативи и 
проекти; 

 Неизвестен бизнес профил и 
непознати условия за пълноценно 
развитие в различни икономически 
направления; 

 Неразвит туристически отрасъл и 
необособен културно-туристически 
продукт; 

 Икономически неактивни села; 
 Влошаваща се демографска 
ситуация; 

 Недостатъчно места в детските 
градини; 

 Ниски образователно равнище и 
заетост на етническите 
малцинства; 

 Недостатъчни количества вода за 
земеделски и битови нужди; 

 Липса на залесителни 
мероприятия; 

 Замърсени компоненти на околната 
среда – води, почви и въздух; 

 Ограничен опит в усвояването на 
средства по ОП; 
Неоптимален административен 
капацитет за разработване, 
реализация и мониторинг на 
различни проекти; 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ 

 Популяризиране и улесняване на 
процедурите за усвояване на 
средства от европейските 
фондове; 

 Приложение на ресурсите и 
инициативите на новия програмен 
период; 

 Икономически развити съседни 
общини и относително 
благоприятна ситуация в 
областта; 

 Транспортната обезпеченост на 
южна България чрез 
доизграждането на АМ “Тракия”; 

 Актуализирани документи за 
планиране на устойчивото и 
пространственото развитие – 
НКПРР, НКРР, ОСР; 

 

 Задълбочаващи се национални 
проблеми – културни, политически, 
демографски, социални и 
икономически; 

 Незавършен български фрагмент от 
коридор №9 и липса на нужните 
съоръжения; 

 Продължаващи процеси на 
централизация на националните 
ресурси и концентрация на 
населението в малък брой 
урбанистични центрове; 

 Негативно променящи се 
климатични условия, създаващи 
заплахи за земеделската дейност; 
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

3.1. РАМКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Стратегическите предложения за развитие на община Стара Загора се вписват 
пълноценно в законодателната и стратегическата рамка на регионалното развитие в 
европейското и националното пространство. Структурата и посланията на стратегическата 
част съответстват на постановките в ЗРР, ППЗРР, „Методическите указания...” и не 
противоречат на основните законови актове в сферите устройство на територията, 
опазване на околната среда и културното наследство. 
Стратегическата част адаптира на локално ниво ключовите теми за развитие, въведени от 
Кохезионната политика и регламентите за управление на фондовете на ЕС. 
Формулираните стратегически цели отразяват общите цели на Стратегията Европа 2020, 
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020. 
Стратегията е хармонизирана с предвижданията на НСРР и НКПР на България, заедно с 
Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и 
секторните стратегии в страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата старозагорска 
област, изразено от Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020. ОСР посочва 
проблемите и потенциалите, споделени от всички общини, и очертава общи визия и цели 
за развитие. Задължително изискване към общинските планове е да интегрират 
решенията на областната стратегия на местно ниво. Стратегическите предложения от ОПР 
напълно съответстват и на Стратегическите насоки за разработване на целите и 
приоритетите на общинските планове за развитие, неразделен компонент на ОСР на Стара 
Загора. 
Отчетен е ОПР на Стара Загора за периода 2007-2013, като са развити, запазилите се 
като актуални, идеи за подобряване на ситуацията в общината. Изборът на актуалните 
идеи се мотивира и от основните изводи на Междинната оценка за изпълнението на ОПР 
на Стара Загора за периода 2007-2013, изготвена през 2011 г. 

3.2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ 

Стратегията на настоящия ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и 
съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие. 
Приложено е съчетание от няколко основни принципа. 

 Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с множество представители на 
община Стара Загора, чрез проведената серия от публични дискусии и паралелните 
им анкети. 

 Съгласуваност. ОПР на Стара Загора успешно заема своето място сред системата 
за планиране в ЕС и България, като съответства, интерпретира и конкретизира 
предложенията на документите от по-високо ниво. 

 Съсредоточеност. Приоритетните области от стратегията позволяват ясен фокус 
на усилията и ресурсите в оптимален брой допълващи се направления за 
общинското развитие. 

 Обвързаност. Използван е съвременният интегриран подход за планиране, като 
отделните дейности са обвързани по между си и съвместно подобряват определени 
аспекти от общинското развитие. 

 Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегията се основава 
на закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и 
синтезираните резултати от проведения анализ. 

 Оперативност. Стратегията завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни 
дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на 
мотивирани проекти през следващите седем години. 
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3.3. ПОДХОД 

Подходът за изграждането на стратегическата част е подробно илюстриран във /Фиг. 
3.1./. Разработен е модел, обединяващ резултатите от проведения анализ и прилежащата 
му оценка /синтезен SWOT анализ и пресичане на SWOT компонентите/, обобщение на 
попълнените анкети и основните насоки от действащите занодателни и стратегически 
документи. Всеки един компонент е сведен до списък от ключови приоритети в развитието 
на община Стара Загора, обединени в общ набор от ключови теми за развитие. На 
основата на ключовите теми се построява и цялата стратегия за развитие на общината. 
Комплексният анализ на състоянието в общината /Приложение №1/ завършва със 
синтезен SWOT анализ, отбелязващ силните и слабите страни на общината, заедно със 
възможностите и заплахите от прилежащият регионален и национален контекст. Четирите 
компонента са пресечени помежду си – за оползотворяването на силните и овладяването 
на слабите страни се използват условностите на външните характеристики 
/възможностите и заплахите/. Получават се четири пресичания, а именно между 
възможностите и силните страни, за надграждане на силните характеристики; между 
възможностите и слабите страни, за преодоляване на слабостите; между заплахите и 
силните страни, за подчертаване на силните страни; и между заплахите и слабите страни, 
за да се преобразуват слабостите. Всяко от пресичанията в същността си представлява 
извеждане на важни сценарии за общинското развитие, а четирите заедно образуват 
следните тематичните направления на първия компонент за създаването на набор от 
ключови теми. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

ПРЕСИЧАНЕ 

Развитие на транспортни и 
логистични дейности; 
Осигуряване на ресурси и 
инициативи за съхраняване и 
съвременна интерпретация на 
историята; 
Формиране на съвместно 
действие между селата; 
Сътрудничество със съседни 
общини; 
 

 
 
 
 
 
 

НАДГРАЖДАНЕ НА СИЛНИТЕ 
СТРАНИ 

Използване на транспортната 
осигуреност на южна 
България за развитие на 
туризъм и активно 
представяне на общината; 
Ориентиране на 
инструментите от новия 
програмен период към 
проблематични сфери – 
развитие на селата, 
популяризиране на бизнес 
средата, интеграция на 
малцинствата, екологични 
проблеми; 
 
 
 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ 

СТРАНИ 
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Фиг. 3. 1. Подход за изграждането на стратегията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултатите от проведените дискусии и анкети /Приложение №2/, бяха ориентирани 
към различни целеви групи, включително и към петдесет и едното села, и показаха най-
ценните дадености, приоритетните области за въздействие, заедно с изразените проблеми 
в общината. Изброените категории също бяха приравнени към няколко значими теми. 
Проучването на законодателната и стратегическата рамка постави фокус върху основните 
послания и предложения на разгледаните документи. 
Следствие на изброеното се обособиха ключови теми, предопределили стратегията на ОПР 
и разкриващи значимостта на:  

 съхраняването и разумната изява 
на природните и историческите 
дадености; 

 развитие на традиционните иконо-
мически отрасли чрез приложение 
на иновативни подходи; 

 обновяване и доизграждане на 
техническата инфраструктура;  

 стимулиране на икономическото 
развитие и предприемачеството с 
по-успешни МСП; 

 усъвършенстване на социалната 
сфера с по-добри възможности за 
образование и устойчива заетост;  

 съживени села;  
 цялостно маркетингово 

представяне и популяризиране на 
разнообразните силни страни на 
община Стара Загора. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ЗАПЛАХИ 

ПРЕСИЧАНЕ 

Повишаване на 
привлекателността на 
общината – обитаване, 
рекреация и производство – 
за привличане на население, 
особено в крайградските 
територии; 
Приложение на подпочвените 
води; 
Развитие на интермодален и 
логистичен терминал; 
Изявяване на отличителните 
черти на общината и 
затвърждаването и като 
национален център; 
 
 
ПОДЧЕРТАВАНЕ НА СИЛНИТЕ 

СТРАНИ 

Модернизиране и приложение 
на поливни техники в 
земеделието; 
Предприемане на нови 
инициативи – създаване на 
клъстери от общинските села, 
активно сътрудничество със 
съседни общини, развитие на 
туристически дейности, 
маркетингово представяне на 
общината; 
 

 
 
 
 
 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЛАБИТЕ 
СТРАНИ 
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3.4. СТРУКТУРА 

Структурата /Фиг. 3.2/ на стратегическата част присъединява елементите визия за 
развитие 2020 г., четири стратегически цели, седем приоритетни области и прилежащите 
им  конкретни мерки. Предложената структура напълно съответства на „Методическите 
указания...”, като същевременно се позовава на съвременния интегриран подход за 
планиране. Обединяващата визия за развитие, представляваща желаното и постижимо 
състояние на община Стара Загора през 2020 г., се разгръща в четирите стратегически 
цели. Стратегическите цели получават продължение в единството на седем приоритетни 
области, изразяващи определена област за действие и съдържащи набор от мерки – 
реализацията на визията за развитие на община Стара Загора и всяка стратегическа цел 
ще бъдат реализирани чрез допълване между приоритетните области. По този начин 
принос към дадена цел ще имат повече от една приоритетна област. 

3.5. ВИЗИЯ 2020 

Следвайки представения по-горе подход и стремежа да се изяви идентичността на община 
Стара Загора, се очерта следната визия за развитие: 
 

Община Стара Загора – просперираща тракийска община, един от 
лидерите в развитието на България, където богатото природно и 
историческо наследство, науката и съвременната култура,  стимулират 
икономическия растеж и творческата изява на хората. 
  

Фиг. 3. 2. Структура на стратегическата част на общинския план 
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3.6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно 
формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на 
предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на 
плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване. 

Стратегическа цел 1: 
Успешно приложени иновативни подходи и сътрудничество между наука и 
бизнес в развитието на традиционните икономически отрасли 
Първата цел представя желаното състояние на икономиката в общината. Поставя се 
акцент върху усъвършенстването на утвърдените отрасли, като преработваща и 
хранително-вкусова промишленост, транспортни и логистични дейности, селско 
стопанство. Предвижда се разработването на успешни модели на партньорство между 
науката и бизнеса за техни съвместни инициативи и особено за приложение на иновации. 

Стратегическа цел 2: 
Осигурени равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 
богат културен живот и личностна изява 

 70% заети лица от 15 до 64 години 
 33% лица над 7 години със завършено висше образование 

Тази цел е насочена към подобряването на социалната сфера. Тя отразява желанието за 
успешно приобщаване на изолираните социални групи и особено малцинствените 
етнически групи. Стремежът е за цялото население на общината следва да има среда за 
качествено образование и повече шансове за придобиване на висше образование. 
Следващите въпроси са свързани с наличието на трайна заетост и жизнена културна 
инфраструктура. Към целта са приложени и две конкретни измерими целеви стойности – 
за икономическата активност и относителния дял на лицата с висше образование. 

Стратегическа цел 3: 
Балансирана селищна мрежа и ефективна техническата инфраструктура за 
постигане на устойчиво развитие 
Третата цел е насочена към пространственото развитие на общината. Тук се включват 
действия за активизиране на общинските села и очертаване на възможни общи 
инициативи между тях. Балансираната пространствено-функционална структура изисква 
доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на 
техническите инфраструктури в рамките на населените места и извън тях, насочени към 
тяхната по-добра свързаност и достъпност. 

Стратегическа цел 4: 
Силно изявени отличителни характеристики на общината – местоположение, 
икономика, културно наследство и природни дадености 
Последната цел е посветена на специфичните черти (идентичността) на общината, 
разглеждани като фактор за развитие, и като обект за опазване. Съхранените 
исторически дадености, като единство на наследството от различни епохи, и опазената 
природа – горските и полските територии – са задължително условие за постигането на 
устойчиво развитие. Географското разположение и традиционната икономическа 
активност и продуктивност са главна предпоставка за подобряване на социалното и 
икономическото положение на местната общност. Акцент на целта са успешното 
представяне, популяризиране и оползотворяване на изброените в SWOT анализа силни 
страни. 
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3.7. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

Седемте приоритетни области представляват областите за действие, където следва да се 
концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен 
период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и 
подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една 
цел. Приоритетните области са организирани като съчетание от прецизно формулирани 
мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка 
мярка е добавено кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за 
включването й в приоритетната област. Различните мерки в една или повече различни 
области са тематично свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между 
очакваните от осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се 
конкретизират с допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този 
смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата 
за реализация на ОПР. Тук следва да се насочват и всички останали инициативи в 
общината до 2020 г. 

Приоритетна област 1: ИДЕНТИЧНОСТ 
Съхраняването на идентичността на община Стара Загора е условие за нейната 
привлекателност и стимулира привличането на инвестиции. Акцентът се поставя върху 
опазването на културното наследство и по-активното му включване в съвременния 
културен живот. Отделено е внимание и на читалищната и църковната дейност, 
поддържаща творческата и личностната изява на местните жители и особено на 
населението в селата. Приоритетната област отговаря и на предизвикателството за 
успешното представяне и популяризиране на общината като място за развитие на бизнес, 
логистика и туристически посещения. Проведените разговори с представители на местния 
бизнес категорично посочиха недостатъчната популярност на разнообразните дадености в 
общината като сериозен ограничител за икономическо развитие. Приоритетната област ще 
има принос към СЦ2: Осигурени равни възможности за качествено образование, 
устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява и СЦ4:Съхранени и силно 
изявени отличителни характеристики на общината – разположение, икономика, културно 
наследство и природни дадености за постигане на устойчиво развитие. 
Мярка 1.1. Маркетингово представяне на общината като място на пресичащи се 
транспортни коридори, икономически потенциал, образование, преплитащи се 
епохи и природни дадености; 
Мярката визира координирано разработване на серия от рекламни продукти, обединени 
от обща маркетингова стратегия и ресурсите на Община Стара Загора, икономически 
субекти и организации /ТПП, АРИР, РЗК и др./, културните институции /РИМ, Държавна 
опера, Драматичен театър и др./, Тракийски университет, местна общност. 
Мярка 1.2. Добавяне на нови обекти и теми към обхвата на културното 
наследство в общината; 
Културното наследство не се ограничава до поставените под юридическа защита обекти. 
Следва да се предприемат инициативи за открояване на непопулярни обекти и места в 
град Стара Загора и селата, представяне на непознати теми от хилядолетната история на 
общината. 
Мярка 1.3. Физическо и смислово съхраняване на поставените под юридическа 
защита културни ценности; 
Реализацията на мярката включва разработването на проекти за консервация и разумна 
реставрация на археологически и архитектурни ценности, заедно с въвеждането на 
регламенти за допустимото предназначение и реклама на историческите обекти. 
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Мярка 1.4. Съвременна интерпретация и социализация на историческите обекти 
при обвързването им с културния живот; 
Съвременната интерпретация и социализацията на културното наследство обединява 
нужните усилия за придаването на съвременна функция, позволяваща ползотворно 
използване на обектите като ресурс за културен живот, обучение, публични дейности и  
културен туризъм. 
Мярка 1.5. Стимулиране на читалищната и църковна дейност в общината; 
Необходими са ресурси за обновяване на църковните и читалищните сгради с влошено 
състояние на сградния фонд. Читалищната дейност следва да се разшири с нови, 
съвременни функции и да се предприемат инициативи за поддържането на мрежа между 
отделните институции. Подобна мрежа може да се обвърже с образователните институции 
в селата и да стимулира развитието на съвременни зелени училища при непрекъснат 
обмен между отделните училища. Подходящо е обособяването на поклоннически 
маршрути между най-важните църкви в общината. 

Приоритетна област 2: ЗНАНИЕ  
Интелигентният растеж е основен приоритет за общоевропейското развитие до 2020 г. 
Увеличаването на образователното равнище и развитието на икономика, базирана на 
знанието са две от общо петте цели на стратегията Европа 2020. Проведените анкети и 
дискусии със заинтересованите страни също посочват приоритетната нужда от 
подобряване на образованието, научната дейност и знанията в различни сфери. 
Настоящата приоритетна област успешно покрива различни проявления на образованието 
и придобиването на нови знания. Комплексността на приоритета отговаря на СЦ1: 
Успешно приложени иновативни подходи и сътрудничество между наука и бизнес в 
развитието на традиционните икономически отрасли и СЦ2: Осигурени равни възможности 
за качествено образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява. 
Постигнато е съответствие и с две от целите на ОСР на Стара Загора за новия програмен 
период –СЦ1: Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в 
икономика на знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата 
инфраструктура и СЦ3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение 
на плановите документи, развитие на проектен капацитет. Успешно продължени са и Ц3: 
Повишаване на качеството на човешкия капитал и Ц9: Увеличаване на местния капацитет 
от съдържанието на действащия до 2013 г. ОПР на Стара Загора. 
Мярка 2.1. Преодоляване на недостига от кадри с техническо образование; 
Количеството подготвени кадри с техническо образование не съответства на достигнатото 
равнище и бъдещия потенциал на индустриалните производства. Проведените срещи с 
частния сектор изведоха и подчертаха важността на посочения проблем. Мярката 
предвижда формирането на сполучливи партньорства между образователните институции 
и особено Тракийския университет и производствени фирми за изпълнение на програми 
за обучение.  
Мярка 2.2. Повишаване на образователното равнище сред групите на 
етническите малцинства; 
Подробният анализ на социалната сфера идентифицира ниското образователно равнище 
сред ромските и турските етнически групи като основен проблем. Обект на мярката са 
най-вече селата с концентрация на население от етническите групи, където следва да се 
проведат необходимите кампании за привличане на децата в училищата. Друг аспект е 
организирането на програми за обучение и заетост на пълнолетното ромско и турско 
население.  
Мярка 2.3. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от 
европейските финансови инструменти; 
Целевите групи на мярката са всички възможни бенефициенти на финансовите 
инструменти на ЕС за периода 2014-2020. Липсата на опит и информация за начините на 
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функциониране и достъпност на ОП са причина за неоптималното приложение на 
инструментите през изминалите години. За решаването на проблема са нужни периодични 
презентации и форуми с широко участие. 
Мярка 2.4. Подобряване и оптимизиране на образователната инфраструктура; 
Мярката интегрира проекти за реконструкция и приложение на енергоспестяващи мерки в 
образователната инфраструктура в града и селата. Нужно е изготвянето на оценка на 
състоянието на сградите и определянето на най-нуждаещите се от интервенция. 
Мярка 2.5. Осигуряване на необходимия брой места в детските заведения; 
Обработването на официалните статистическите данни от НСИ през учебната 2011/2012 е 
отчетен недостиг на места в детските градини. Данните мотивират нуждата от осигуряване 
на необходимата материална база, чрез преотреждане на съществуващи образователни 
сгради или изграждането на нови. 
Мярка 2.6. Провеждане на форуми и обучения за увеличаване на капацитета на 
предприятията за разработване и реализация на проекти свързани с иновации; 
Мярката е ориентирана към представителите на бизнеса за увеличаване на броя на 
иновативните предприятия. Мярката се стреми да стимулира приложението на 
технологични, иновационни и маркетингови иновации, да разкрие възможностите, 
предоставяни от ОП Иновации и конкурентоспособност след 2014 г. Предлага се 
изграждането на мрежа между наличните високотехнологични предприятия и 
образователните институции. 

Приоритетна област 3: СРЕДА  
Доброто състояние на околната среда е задължително условие за пълноценно социално и 
икономическо развитие. Интегралният характер на настоящия приоритет означава, че 
приложените за нея ресурси са насочени към четирите стратегически цели. Важен аспект 
представлява управлението на водните ресурси, присъединяващо оползотворяване на 
подпочвените води, осигуряване на стабилни доставки на питейна вода и третиране на 
отпадъчните води. Приоритетът сполучливо кореспондира с двата приоритета отСЦ2 на 
ОСР на Стара Загора – П3: Подобряване на качествата на социалните услуги и П4: 
Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво 
развитие и инвестиционна привлекателност. 
Мярка 3.1.Публично осъзнаване и ограничаване на негативните въздействия 
върху качеството на въздуха и почвите; 
Необходим е постоянен мониторинг на качеството на компонентите на околната среда, 
изготвянето на система за публично представяне на резултатите. Следва да се разработят 
планове за управление на природните рискове в общината и изградят системи за защита 
от наводнения и управление на отпадъците. Събирането и обработката на отпадъците 
присъединява дейностите по внедряването на ефективна система за разделно събиране 
на различните видове отпадъци, включително и биологичните. Необходими са въведена 
организация, подвижен състав и инсталация за сепариране. Хоризонтално е 
популяризирането на значението и ползите от разделното събиране, за стимулиране на 
обществената ангажираност. 
Представянето на устойчивия начин на живот и провокирането на екологично съзнание и 
култура сред различните възрастови групи е задължително условие за успешното 
приложение на всички мерки от приоритетна област СРЕДА. 
Мярка 3.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежи; 
Необходимо е предприемане на действия за рехабилитация на водоснабдителната и 
канализационната мрежи и изграждане на ПСОВ в населените места, съгласно 
директивите на ЕС. Обновяването и изграждането на канализационната система е 
припознато като приоритетен проект от кметовете и кметските наместници в общината. 
Извода е следствие на проведените серии от анкетни проучвания сред администрацията 
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на селата. Аспект на мярката е и въпросът за подходящото преработване и проложение на 
утайките от ПСОВ във възстановяването на нарушени територии. 
Мярка 3.3. Проучване и усвояване на подпочвените води в общината, развитие 
на поливно земеделие; 
Климатичните условия и ограничените количества повърхностни води, в съчетание с 
значимостта на земеделието за местната икономика, изискват изграждане и поддръжка на 
хидромелиоративни мрежи и съоръжения в старозагорското поле, захранвани от богатите 
залежи на подпочвени води. 
Нужни са и мерки за предотвратяване на нитратното замърсяване на подпочвените води в 
общината. 
Мярка 3.4. Приложение на мерки за енергийна ефективност в обществените и 
жилищните сгради; 
Интегрална част от устойчивия растеж на Европа, според стратегията Европа 2020, е 20% 
увеличение на енергийната ефективност. Фокусира се върху ремонтни дейности, целящи 
приложението на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради, но и в 
жилищните сгради и най-вече в многофамилните. 
Мярка 3.5. Използване на слънчевата радиация за производство на 
електроенергия; 
Община Стара Загора притежава природните условия за генериране на електрическа 
енергия от слънчева радиация. Към мярката може да се присъедини и темата за публично 
осветление от слънчева енергия. Обхвата на мярката се преплита с предходната мярка 
3.4. и трябва да бъде съобразена с изискванията за запазване на земеделските територии 
и естетическите качества на средата. Целесъобразно е усвояването на покривните 
пространства на публични сгради за производство на електричество от фотоволтаични 
панели. 
Мярка 3.6. Възстановяване на нарушените територии и развитие на подходящи 
функции в тях; 
Традиционното индустриално развитие на община Стара Загора и нерегламентираните 
сметища са довели до образуваните нарушени територии. Тук се включват проекти за 
рекултивация на сметища и преотреждане на закрити или неефективни производствени 
терени. 

Приоритетна област 4: ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

Функционалната обезпеченост на общината е основа за комплексното й развитие, 
респективно осъществяването на четирите стратегически цели. Изброените мерки от 
състава на приоритетната област допринасят за по-голяма икономическа активност в 
града и селата, осигуряват по-добри условия за обитаване и отдих, подобряват 
пространствените параметри и са предпоставка за по-атрактивен образ на общината. 
Предвидените действия покриват П2: Развитие и модернизация на техническата 
инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на областната 
икономика,П3:Подобряване на качествата на жизнената среда и социалните услуги и 
П4:Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво 
развитие и инвестиционна привлекателност от новата ОСР на Стара Загора. Съчетанието 
между настоящата и предишната област нагледно демонстрира интегралния характер на 
стратегията на ОПР, взаимната допълняемост между различните приоритети и 
принадлежността им  към няколко цели, противно на изолираното им действие. 
Мярка 4.1. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места; 
Попълнените от страна на кметовете и кметските наместници въпросници определят 
влошеното качество на уличната им мрежа като основно предизвикателство пред 
развитието. Включват се необходимите интервенции за рехабилитацията на уличните 
платна и тротоарите, с оглед на предлагането на по-достъпна и комфортна среда. 
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Повсеместната потребност от приложението на мярката налага предварително и 
обосновано приоритизиране на проблемните улични мрежи.  
Мярка 4.2. Създаване на условия за устойчиво развитие на транспортната 
система; 
Мярката подчертава нуждата от дългосрочно планиране на развитието на транспорта в 
общината, като поставя акцент върху постигането на оптимална градска мобилност и 
успешното съчетаване на различните видове транспорт. Бъдещото развитие на 
транспортната система следва да продължи започнатия през програмния период 2007-
2013 интегриран проект за устойчив градски транспорт на град Стара Загора. Мярката е 
неразривно свързана с потенциала и заложената в ОПР идея за създаването на 
интермодален и логистичен комплекс при пресичането на трансевропейските коридори 
№8 и №9 край Стара Загора.  
Мярка 4.3. Обновяване на откритите публичните пространства при добавянето на 
нови функции и символи; 
Откритите публични пространства обхващат пешеходните улици и връзки, площадите и 
детските площадки в населените места. Съвременното състояние на публичните места в 
общината прави належащо отреждането на финансови ресурси за тяхното обновяване и 
реконструкция. Освен физическото възстановяване, задача на мярката е осигуряването 
на пълноценни прилежащи културни и търговски дейности, заедно с разполагането на 
подходящи символи на местната история и съвременното изкуство. 
Мярка 4.4. Подобряване и поддръжка на елементите на зелената система, 
включително паркове, градини и улично озеленяване; 
Освен, че зелените площи са основния ресурс за ежедневен отдих и рекреация на 
населението, зелената система на град Стара Загора е и нейна емблема. Приоритет е 
както обновяването на зелените площи, включително провеждането на озеленителни 
мероприятия и обособяването на места за отдих и престой, но и поддържането на зелени 
коридори между отделните градини /улично озеленяване/. 
Мярка 4.5. Постигане на по-голямо качество и разнообразие в общественото 
обслужване на селата; 
Мярката се цели в обезпечаване на селата от здравни, образователни и социални услуги, 
заедно с повече разнообразие на търговското предлагане и културните прояви, при 
обвързване на селата за съвместно ползване на най-важните обслужващи обекти. 
Подходящо е търсенето на решения за предоставянето на липсващите функции чрез 
трансформация на неизползваемата или незапълнена база на образователната 
инфраструктура в селата.  
Мярка 4.6. Подобряване на жилищния фонд и условията за обитаване, 
включително и в крайградските села и вилни зони; 
Акцент е обновяването на многофамилните жилищни сгради, включително чрез 
подобряване на енергийната ефективност. Благоприятните условия за крайградски и 
вилен отдих в Средна гора са познати от древността и в този смисъл е подходящо 
осигуряването на настанителна база за краткотрайно обитаване в старозагорските села. 
Възможности произхождат от регенерацията на необитаеми селски къщи. 
Мярка 4.7. Осигуряване на спортни съоръжения и популяризиране на 
възможностите за пешеходен и велосипеден туризъм; 
Природните дадености и особено релефните особености предоставят отлични 
възможности за развитието на пешеходен и велосипеден туризъм. Нужно е да бъдат 
потърсени, организирани и представени подходящите маршрути, които да осигуряват 
достъп и до природни и исторически забележителности.  
Другият аспект на мярката е свързан с изграждане на спортни комплекси и площадки за 
спортуване на открито. 
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Приоритетна област 5: РАСТЕЖ 
Съдържанието на следващата приоритетна област е провокирано от стратегическата 
рамка на НСРР и нейните насоки за стимулиране на МСП и туристическото развитие, 
заедно с препоръките от консултациите със заинтересованите страни. Икономическият 
растеж на община Стара Загора може да се разгърне над традиционните транспорт, 
търговия, логистика, промишлени дейности и селско стопанство, но и с преоткриване на 
възможностите за разработване на разнообразен туристически продукт. Петата 
приоритетна област умело подпомага постигането на СЦ1: Успешно приложени 
иновативни подходи и сътрудничество между наука и бизнес в развитието на 
традиционните икономически отрасли, СЦ2: Осигурени равни възможности за качествено 
образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява, и има принос и 
към останалите две стратегически цели. Допринася се и за постигането на СЦ1: 
Доближаване до средните равнища на развитие в ЕС чрез инвестиране в икономика на 
знанието, в качеството на човешките ресурси и в техническата инфраструктура от ОСР на 
Стара Загора за 2014-2020. 
Мярка 5.1. Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на МСП и 
формиране на земеделски, индустриални и туристически клъстери; 
МСП и клъстери, формирани около земеделските, производствените и туристическите 
дейности, могат да бъдат главните структурни единици на общинската икономика. Следва 
да се разработи специална програма за предоставянето на институционални стимули за 
създаването на нови МСП и обособяването на клъстери, включително между отделни села, 
съобразно с откроените сходства между тях. 
Мярка 5.2. Изграждане на необходимите съоръжения за утвърждаването на 
община Стара Загора като място за развитие на транспортни и логистични 
комплекси; 
Визира се утвърждаване и реализиране на актуалните идеи за формиране на 
интермодален хъб при старозагорското летище. Необходимо е и осигуряването на 
съвременни складови бази в южно направление от града, активно използване на 
железопътните гари на селата от старозагорското поле. 
Мярка 5.3. Стимулиране на икономическото развитие в селата с насочването на 
инвестиции към земеделието, хранително-вкусовата промишленост и туризма; 
Мярката идентифицира ключовите икономически отрасли, чието развитие може да 
провокира съживяване на селата. Целесъобразно е да се осигури адекватна 
инфраструктура в съществуващите стопански дворове за тяхно пълноценно съвременно 
ползване. Следва да се търсят вариантите за обвързване на трите дейности и техните 
продукти за постигане на затворен производствен цикъл в ХВП, развитие на селски 
туризъм. 
Мярка 5.4. Единно информационно представяне и популяризиране на 
историческите, природни и културни дадености за развитие на туристически 
дейности; 
Мярката съответства на приоритетната област ИДЕНТИЧНОСТ, но се фокусира върху 
представянето и популяризирането на ресурсите за развитие на туризъм. Нужно е 
разработването на информационна система и рекламна програма, включваща различните 
видове ресурси и възможностите за преход от един вид туристическа дейност към друг, за 
по-пълен и завършен културно-туристически продукт. 
Мярка 5.5. Организиране на форуми и събития за превръщането на град Стара 
Загора в място за конгресен туризъм и бизнес инициативи; 
Проведените публични дискусии еднозначно изведоха нуждата от стимулирането на 
конгресния туризъм в общината. Локацията на общината е солиден аргумент в подкрепа 
на подобна роля и съответсва на мерките за развитие на транспортни и логистични 
дейности и представяне на общинските потенциали. Осигуряването на подходяща среда и 
организация за провеждането на годишен календар от форуми и инициативи за среща на 
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администрацията, бизнеса и НПО в Стара Загора неминуемо може да подкрепи общия 
икономически прогрес в региона.  

Приоритетна област 6: БАЛАНС 
Приоритетът е посветен на постигането на баланс в развитието на селищната мрежа на 
петдесет и двете населени места в общината, както и запазването на равновесието между 
полските и горските територии. Приоритетната област е директно ориентирана към СЦ3: 
Балансирани пространствено-функционална структура и селищна мрежа, при 
усъвършенствана и ефективна техническата инфраструктура, но допринася и за първите 
две стратегически цели, свързани с пълноценното икономическо развитие и съзидателна 
социална сфера. Спецификата на община Стара Загора, а именно голям брой, но слабо 
населени села, подсказва нуждата от мерки за взаимодействие и партньорство между 
отделните села. Приоритетът продължава и надгражда заложения в общинския план за 
периода 2007-2013 П3: Постигане на териториален баланс, търсещ намаляване на 
прекомерните неравенства между селата и града. 
Мярка 6.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на 
инфраструктурата, икономическата активност и открояване на спецификата им; 
Комплексната мярка изразява най-важните предизвикателства пред развитието на селата 
– обновяване на уличната, водоснабдителната и канализационната мрежи, създаването на 
работни места, в синхрон с предложенията на приоритетна област РАСТЕЖ и спецификата 
на селата. Селата притежават своя собствена идентичност, с характерните различния 
между средногорските и полските села, обозначаваща възможностите за развитие. 

  

Фиг. 3. 3. Групиране на старозагорските села за единство на ресурсите им и съвместни действия
спрямо общите проблеми 
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Мярка 6.2. Обособяване и функциониране на групирания/клъстери между 
селата; 
Настоящата мярка е отличителна черта на подхода и стратегията на ОПР. Изразено е 
съвместното желание на експертния екип и Община Стара Загора да се осигурят повече 
възможности за пълноценно развитие на старозагорските села. Предложено е 
обособяването на шест групи от села. Групирането на селата се основава на 
обединяващата или разделящата роля на основните автомобилни и железопътни пътища, 
принадлежността към Сърнена средна гора и Старозагорското поле, заедно с прилики в 
социалните и икономически характеристики. Целта е да се осигури единен подход и 
партньорство между селата за преодоляване на общите проблеми и използване на 
отделните ресурси. По подобен начин селата могат да получат повече възможности за 
участие в развитието и управлението на общината. Предложените групи не са формални и 
нямат за цел да ограничат сътрудничеството между села от различните групи, а само да 
подчертаят общи теми в развитието на изброените села в отделните обединения /Фиг. 
3.3/. 
Мярка 6.3. Съхраняване на специфичното съчетание на горски и полски 
територии чрез: 

 защита на горския фонд; 
 залесителни мероприятия; 
 ефективно ползване на земеделските територии; 

Част от идентичността на община Стара Загора е единството на горски и полски 
територии. Плодородните земеделски и горските територии са основния фактор за 
развитие и прогрес на общината още от древността. Съвременните тенденции за 
нерегламентиран добив на дървесина и неконтролирано урбанизиране на земеделски 
земи налага нуждата на осъзнаване и решение на проблема. Задължително, включително 
и според разпоредбите на Закона за устройство на територията, е изработването на Общ 
устройствен план на цялата община, който трябва да гарантира съхраняването на ценните 
земеделски земи и горския фонд. Елемент на ОПР са инициативите за провеждането на 
залесителни мероприятия. Мярката се допълва от представените действия по 
възстановяването и развитието на хидромелиоративните системи. 
Мярка 6.4. Изграждане на липсващите елементи на междуселищната общинска 
пътна мрежа; 
Съществуват неасфалтирани транспортни връзки между отделни села в общината, 
намаляващи свързаността и достъпността в рамките на общината. Липсата на асфалтово 
покритие ограничава възможностите за взаимодействие между отделните села и 
използването на общи обслужващи обекти от жителите им.  

Приоритетна област 7: УПРАВЛЕНИЕ 
Последната приоритетна област сполучливо допринася за постигането на желаното 
състояние в община Стара Загора през 2020 г. – съвкупността от четирите стратегически 
цели. Действията тук са насочени към създаването на необходимия капацитет  и 
разнообразни партньорства, за предприемане на инициативи в различни посоки. Аспект е 
изпълнението на общи идеи и проекти между отделни села, като продължение на 
предходната приоритетна област – БАЛАНС. Планираните дейности успешно 
конкретизират СЦ3: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на 
плановите документи, развитие на проектен капацитет от ОСР на Стара Загора за 2014-
2020. 
Мярка 7.1. Увеличаване на административния капацитет за разработване, 
управление и мониторинг на проекти; 
Разработването, управлението и мониторинга на проекти са неразривно свързани и 
задължително условие за ефективност и ефикасност на провежданите местни политики и 
в частност изпълнението на ОПР на Стара Загора 2014-2020. Нужно е чрез съдействие 
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между Тракийския университет и НПО да се създадат механизми за доизграждане на 
подобен капацитет в административните структури в общината. 
Мярка 7.2. Създаване на организация за разработване на съвместни проекти от 
групи села, обединени от пространствена близост и идентични характеристики; 
Препоръка на ОПР е формирането на информационна и организационна основа за 
разработването на общи проекти между групи от села, на основата на представените 
предложения за групиране на отделни сeла и посочените теми за развитие, споделени от 
включените в групите. Въвеждането в действие на механизъм за комуникация в отделните 
групи и между тях може да има устойчив положителен ефект върху развитието на селата. 
Неразделна част от тази мярка е формирането на разнообразни икономически клъстери. 
Мярка 7.3. Водещо участие на Община Стара Загора в междуобщински и 
транснационални проекти; 
Община Стара Загора е основен елемент от едноименната област, както и втората по брой 
на населението община в Югоизточния район за планиране. Съществуващите практики за 
участие на местната администрация в проекти за сътрудничество между общини и 
международни проекти трябва да се надградят. Така могат да бъдат привлечени 
допълнителни финансови средства, да се създадат трайни партньорства и да се утвърди 
националната значимост на общината. 
Мярка 7.4. Формиране на активни партньорства между местната власт, НПО и 
Тракийския университет; 
В Стара Загора съществуват активни НПО и успешни и дългогодишни партньорства между 
тях. Традициите за съвместно действие между НПО и Община Стара Загора следва да се 
запазят за контакт, обмен и общи проекти по темите подкрепа на бизнеса, екология, 
младежки дейности и социалната сфера. Необходимо е запазването и стимулирането на 
активната позиция на Тракийския университет. 
Мярка 7.5. Осъществяване на комуникация и координация между 
образователните институции и бизнеса; 
Разговорите с местния бизнес разкриха недостатъчното контактуване между предлагането 
на образователната система и търсенето на пазара на труда. Адаптирането на 
образователните програми към бизнеса може да се осъществи при регулярно провеждане 
на съвместни дискусии и поддържането на информационна система, където са 
представени образователни институции и работодателите от региона.  
Мярка 7.6. Създаване на единен културно-туристически продукт в общината, 
обвързващ ресурсите на отделните селища; 
Неразкрития потенциал на общината може да се оползотвори единствено чрез 
координирани усилия на общинската администрация, РИМ, културните институции, 
читалищата, църквите, отделните села, управителите на рекреационните ресурси в село 
Старозагорски минерални бани, хотелиерския бранш и другите услуги за настаняване и 
обслужване. Поддържането на комуникационни канали между посочените страни и 
тяхното равнопоставено участие във вече описаните действия по маркетинговото 
представяне и стимулирането на туристическите дейности в общината, са условие за 
ефективен туристически отрасъл. 
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4. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализацията на общинския план за развитие. 
Ориентировъчният размер на необходимите финансови ресурси е разпределен по отделните приоритетни области и включените 
финансови източници. Индикативната финансова таблица приобщава прогнозната стойност на проектите от Програмата за 
реализация на ИПГВР на град Стара Загора, актуални към момента на предаване на Предварителния проект на ОПР. 
Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни ориентировъчни стойности на включените в плана проекти. 

Таблица 4. 1. Индикативна финансова таблица на общинския план 

Приоритетна област 

Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно 
финансиране 

Финансови 
инструменти 

ОБЩО 
Общински 
бюджет 

В т. ч. 
съфинансиране 
на европейски 

проекти 

Общ 
дял 

Централен 
бюджет 

Общ 
дял 

Фондове на 
ЕС 

Общ 
дял 

Други 
източници 

Фондове, 
фирми 

Общ 
дял 

Заеми от 
финансови 
институции, 

Jessica 

Общ 
дял 

/хил. лв./ /хил. лв./ /%/ /хил. лв./ /%/ /хил. лв./ /%/ /хил. лв./ /хил. лв./ /%/ /хил. лв./ /%/ /хил. лв./ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
ИДЕНТИЧНОСТ 2070,75 1070,75 9% 100 0% 20344,25 90%     0%   0% 22515 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
ЗНАНИЕ 743,25 393,25 9%   0% 7471,75 91%     0%   0% 8215 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
СРЕДА 10997,5 10847,5 5% 3055 1% 206102,5 88% 10000 3000 1%   0% 233155 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ 8840,75 7190,75 5%   0% 136624,25 79%  25300 15% 2300 1% 173065 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
РАСТЕЖ 3103 1068 1%   0% 20292 7%  260035 91% 3000 1% 286430 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
БАЛАНС 11563,5 913,5 35%   0% 17356,5 53% 3000 750 2%   0% 32670 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 235 235 5%   0% 4465 95%     0%   0% 4700 

Обща финансова 
рамка на ОПР 37553,75 21718750 5% 3155 0% 412656,25 54% 13000 289085 38% 5300 1% 760750 

  



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 

Велдер Консулт ООД 59 

5. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

5.1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за проследяване 
на степента на изпълнение на ОПР. Индикаторите са неразривно свързани с цялостната 
система за наблюдение, оценка и актуализация, подробно представена в т. 6. 
Селектирането на индикаторите се основава на специфичните характеристики на 
стратегическата част на ОПР и съвременните методи за мониторинг на стратегическото 
планиране. Новата кохезионна политика на ЕС предвижда съвкупност от индикатори, 
съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020 и предвидени за използване на 
регионално и местно ниво. Индикаторите са организирани около темите за социалното, 
икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат методология за 
измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността, образованието, 
транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния 
статус на населението. 
Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност на 
общинското планиране и управление към момента на разработването на ОПР. Избраните 
индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на официалните 
източници на информация в страната. Оперативността на системата зависи от точното 
определяне на начални стойности на отделните индикатори. Липсата на изходни данни и 
наличен механизъм за събиране на последващи стойности на определен индикатор 
обезмисля неговото включване в системата.  
Изключение са ситуациите, когато отчитането на  резултатите от ОПР извежда нуждата от 
дефинирането на специфични индикатори, които не са обезпечени с данни към настоящия 
момент. За тази цел са предвидени необвързани с начална стойност индикатори, за които 
е целесъобразно да се разработи и поддържа информационна база данни за целите 
на ОПР. Целесъобразно е тя да представлява списък с всички индикатори и периодично 
обновяваните им текущи стойности. Подобна база данни следва да се поддържа от 
общинската администрация и нейните специализирани администрации и отдели. 
Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между общинските звена и 
представителите на експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на 
националните дирекции, неправителствения и частния сектор. Поддръжката на общинския 
справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и 
представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за 
наблюдение и оценка на плана. 
Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни компонента – 
индикатори за въздействие и индикатори за резултат напълно съответства на 
„Методическите указания...” на МРРБ. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се 
определи степента на постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на 
община Стара Загора. Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо 
състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и 
въздействие. Двата елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори.  

5.2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни източници на 
информация. Основното средство за събиране на информация е базата данни на 
Националния Статистически Институт, неговата текуща статистика и периодично 
издаваните сборници. Проведеното през 2011 г. Национално преброяване предоставя 
ценна информация за демографското развитие на населението, образователното равнище 
и икономическата активност, включително и на общинско ниво. 
Възможност за получаване на търсената информация произлиза и от Изпълнителната 
агенция по околна среда, Агенцията по заетостта, Агенция пътна инфраструктура. 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 
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ЕС в България позволява да се прецени ефективността на приложението на финансови 
ресурси на ЕС в България, както и концентрацията на ресурси в определена област. 
Ключов източник представлява и общинската администрация на Стара Загора и 
поддържаните от нея списъци и регистри. Поддържането на база данни за целите на 
наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява именно от информационните 
масиви и наблюдения на общинските звена. 

5.3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

Включените в системата индикатори касаят социални, икономически, физически и 
финансови характеристики на община Стара Загора. Планирани са и специфични 
индикатори, свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното 
развитие. Съобразно с „Методическите указания...”, индикаторите за въздействие са 
ориентирани към реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са 
привързани към действията в рамките на отделните приоритетни области. Първият вид 
следва да оцени цялостната ефективност на стратегията и какво е достигнатото състояние 
на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори 
могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата за 
реализация на ОПР. 

5.3.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории, спрямо стратегическите 
цели на ОПР. 
Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите тематични 
компоненти от съдържанието на целите. 

Таблица 5. 1. Индикатори за въздействие 

№ Индикатори за 
въздействие 

Мярка/ 
Период 

Начална 
стойност 

Междинна 
стойност 

Целева 
стойност 

Източник 
на 

инфор- 
мация 

Изме- 
нение 

2017 2020 

Стратегическа цел 1: Успешно приложени иновативни подходи и сътрудничество между наука и 
бизнес в развитието на традиционните икономически отрасли 

1 Произведена продукция хил. лв./ 
2011 г. 2285455 2514001 2628273 НСИ +15% 

2 
Подготвени иновационни 
проекти по оперативните 
програми 

брой/до 
01.05.13 

г. 
13 20 26 ИСУН +100% 

3 

Разработени и 
реализирани съвместни 
проекти между 
институции, НПО и бизнес 

брой х х х Общинска 
адм. х 

Стратегическа цел 2: Осигурени равни възможности за качествено образование, устойчива 
заетост, богат културен живот и личностна изява 

4 Заетост за населението от 
15 до 64 г. %/2011 63 66 70 НСИ +11% 

5 
Относителен дял на 
лицата над 7 г. с висше 
образование 

%/2011 23 28 33 НСИ +43% 

6 
Непосещавали училище 
лица от ромски и турски 
произход над 7 години 

%/2011 9 7 5 НСИ -44% 
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Стратегическа цел 3: Балансирани пространствено-функционална структура и селищна мрежа, при 
усъвършенствана и ефективна техническата инфраструктура  

7 
Относителен дял на 
селското население от 
общото 

%/ 2011 13,6 14 16 НСИ +17% 

8 Смъртност на пътя брой/ 
2010 201 175 150 НСИ -30% 

9 Свързани с обществена 
канализация жилища %/ 2011 63 67 70 НСИ +11% 

Стратегическа цел 4: Съхранени и силно изявени отличителни характеристики на общината – 
разположение, икономика, културно наследство и природни дадености за постигане на устойчиво 
развитие 

10 

Организирани събития за 
представяне и 
популяризиране на 
общината 

брой х х х Общинска 
адм. х 

 

5.3.2. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на 
приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и 
следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие. 
Комбинирани са разнообразни източници на информация, предоставящи точна и 
осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на 
индикаторите спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с 
техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори 
по време на изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните оценки. 

Таблица 5. 2. Индикатори за резултат 

№ Индикатори за 
въздействие 

Мерна 
величина 

Начална 
стойност 

Междинна 
стойност 

Целева 
стойност 

Източник 
на 

инфор- 
мация 

Изме- 
нение 

2017 2020 

Приоритетна област 1: ИДЕНТИЧНОСТ 

1 
Посещаемост на 
културни институции 
/музеи и галерии/ 

брой/2011 122 262 170 000 210 000 НСИ +72% 

2 
Обвързаност на културни 
дейности и исторически 
обекти 

брой х х х Общинска 
адм. х 

3 
Проекти за маркетинг на 
община Стара Загора по 
оперативните програми 

брой 0 2 4 ИСУН   

Приоритетна област 2: ЗНАНИЕ 

4 
Места на 100 деца в 
детските градини на 
община Стара Загора 

брой 
84,4 

/2011-
2012/ 

92 100 НСИ +18% 
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5 
Места на 100 деца в 
детските ясли на община 
Стара Загора 

брой 77,6 
/2010/ 90 100 НСИ +28% 

6 

Оптимизиране на 
административния 
капацитет на Община 
Стара Загора 

брой 
обучения х х х Общинска 

адм. х  

7 Събития за стимулиране 
на иновационни проекти брой х х х Общинска 

адм. х  

Приоритетна област 3: СРЕДА 

8 
Жилища, обслужвани от 
изгребни, септични или 
попивни ями 

брой/ 
2011 7765 6500 5000 НСИ -37% 

9 
Населени места с 
разделно събиране на 
отпадъците 

брой 8 12 20 РИОСВ +150% 

10 
Дял на поливните 
земеделски площи от 
всички площи 

%/2006 0 10% 20% CORINE   

Приоритетна област 4: ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

11 
Относителен дял на 
общинските пътища без 
асфалтово покритие 

% 16,5 12 8 Общинска 
адм. -51% 

12 
Подготвени проекти за 
устойчиво и интегрирано 
градско развитие 

брой/ до 
01.05.13 2 4 6 ИСУН +200% 

13 
Дял на жилищата с 
осигурен достъп до 
интернет 

%/ 2011 39 55 70 НСИ +79% 

14 
Села без 
общопрактикуващи 
лекарски практики 

% 17 14 10 РЗИ Стара 
Загора -41% 

15 Изградени велосипедни и пешеходни маршрути брой  х х х Общинска 
адм.   

Приоритетна област 5: РАСТЕЖ 

16 Икономически субекти в селата брой х х х Общинска 
адм.   

17 

Заети лица в секторите 
селско стопанство, 
промишленост, 
транспорт и складиране 

брой/ 
2011 18729 19729 20729 НСИ +11% 

18 Реализирани нощувки в 
община Стара Загора брой 129860 140000 162325 НСИ +25% 

19 Средства за подслон брой/ 
2010 23 28 33 НСИ +43% 

20 
Приходи от дейността 
хотелиерство и 
ресторантьорство 

хил 
лв./2011  54424 62000   66000 НСИ  +22% 

Приоритетна област 6: БАЛАНС 

21 Равнище на безработица в селата %/ 2011 19 16,5 15 НСИ -21% 

22 

Разработени и 
реализирани съвместни 
проекти между групи от 
села 

брой х х х Общинска 
адм.   
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23 Относителен дял на 
горските територии %/ 2010 26,1 >26,1 >26,1 НСИ   

24 Относителен дял на 
земеделските територии %/ 2010 61 >60 >59 НСИ   

Приоритетна област 7: СЪТРУДНИЧЕСТВО 

25 

Участие на Община 
Стара Загора в 
международни проекти 
след 2007 г. 

брой 4 8 12 Общинска 
адм. +200% 

26 Разработени културни пътища брой 13 16 19 РИМ +46% 

27 

Формирани и 
функциониращи 
партньорства между 
местната власт, НПО и 
бизнеса 

брой х х х Общинска 
адм.   
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6. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

6.1. ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте години на неговото 
действие изисква способност за адаптация към променящите се характеристики на 
общината. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите документи през 
последващия програмен период е необходима неговата актуалност в края на 2020 г. Тези 
особености посочват нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на 
плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и 
последователността на операциите във времето.  
Целите на системата са да определи степента на изпълнение на планираните цели, да 
проследи съответствието на плана с променящите се условия и да аргументира нуждата от 
неговата актуализация.   
Основните задачи пред системата са информационно обезпечаване, приложение на 
системата от индикатори на ОПР, пълноценна координация и взаимодействие на 
участващите структури и успешно публично представяне на резултатите от наблюдението. 
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за 
измерване на резултатите и въздействието на плана. 

6.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ 

Основните участници са общинския съвет на община Стара Загора, кмета на общината, 
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните 
институции осигуряващи информация, заинтересовани страни и професионалните 
общности. 
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Представители на 
общинския съвет активно участваха в разработването на документа, осигурявайки 
условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по планирането на 
общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат 
продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните 
изисквания за отчетност на резултатите от ОПР. 
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за 
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в 
началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът 
въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага 
завършения документ за одобрение от Общинския съвет. Неразделна част от процедурата 
е изпращането на доклада до председателя на областния съвет за развитие на Стара 
Загора. 
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват 
във всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната роля е 
да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи 
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на 
годишните доклади. 
Кметовете и кметските наместници на 51 старозагорски села също са част от системата за 
наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие в 
рамките на селата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието 
на техните землища. 
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за 
проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 
информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо 
бюро в Стара Загора, Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на 
местната администрация, неправителствени организации и експертни колективи. 
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 
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професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на 
ОПР се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички 
заинтересовани страни, активно обменящи идеи чрез проведените обществени 
обсъждания и анкетни проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани 
и през предстоящите седем години, с оглед на осигуряването на по-пълна представа за 
реалните резултати от изпълнението на плана. Препоръчително е подготвянето на 
контактна листа, въз основа на която да се организират предстоящите дискусии. 
Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява 
всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи 
фактори. 

6.3. ФУНКЦИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Стара Загора са предвидените 
отделни функции и тяхната последователност. 
Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на общината и 
общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и 
последващите реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа осигуряват предпоставките 
за въвличане на обществеността в работата по създаването и прилагането на плана. 
Кметът на общината организира цялостния процес в условията на постоянна координация 
и комуникация с одобряващия и приемащия орган – общинския съвет. 
Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР. Функциите на 
ОС /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата информация за оценка, 
координация и разпределение на отговорностите между отделните административни 
структури, изпълняващи ОПР, поддържане на непрекъсната комуникация с централните и 
местните институции. ОС утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване 
на системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно е хармонизирането на 
изброените дейности с действащото законодателство и утвърдените норми за 
обществената дейност в страната, както и популяризирането на резултатите от ОПР в 
публичното пространство. 
Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР. 
Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР, 
респективно неговото наблюдение, е годишния доклад. Системата за наблюдение на ОПР 
Стара Загора предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието 
на докладите са информационната основа за междинната и последващата оценка на 
плана и предоставя информация за:  

 социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и 
прилежащата й външна среда; 

 степента на изпълнение на предвидените стратегически цели; 
 конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на 

компетентните органи по плана; 
 мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за 

цялостния процес по изпълнението на плана. 
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за 
осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за 
тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация, 
функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от ОС. 
Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна организационна 
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните 
общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР. 
Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. Междинната 
оценка следва да проследи: 

 досегашният прогрес на плана;  
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 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата; 
 ефективността на координацията между компетентните органи. 

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на ОПР. 
В случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е предвиден за 
разработване през втората половина 2017 година и съобразно структурата на настоящия 
документ. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на 
изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение на предходните годишни 
доклади.  
Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички 
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 
Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на 
системата от индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. Извършването на 
дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и активно 
взаимодействащ с специализираните администрации в общината. Ключова роля 
изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и своите 
гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната 
статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане от ОС, който го 
одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка. 
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. 
Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните 
социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени 
изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни 
промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и 
националните законови документи, основните политики и секторните планове и програми. 
Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и 
адекватността на наличния ОПР спрямо тях и да определи дали е целесъобразно 
формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти – изработването 
на актуализиран документ за изпълнение за оставащото време от програмния период. 
Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за реализация.              

6.4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Представените елементи от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са 
обобщени в прилежащата Таблица 6.1 за разпределение на дейностите във времето и 
сред отделните участници. 
Общите дейности са класифицирани в следните видове: 

 организиране; 
 наблюдение и одобряване; 
 експертна дейност; 
 осигуряване и събиране на информация; 
 провеждане на дискусии; 
 приложение на системата от индикатори на плана.  

Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и 
заинтересовани страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от 
хронологията на плана. Събитията са: 

 публична дискусия; 
 предварителен проект; 
 окончателен проект; 
 първоначална оценка; 
 последваща оценка; 
 годишен доклад; 
 публикуване и разпространяване; 
 междинна оценка; 
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 актуализиран документ; 
В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с въвеждането 
на определени механизми за координация и комуникация между участващите, както и с 
извършването на конкретни операции. Механизмите следва да бъдат продължени във 
времето на реализацията. Всяко едно от ключовите събития е ориентирано към определен 
момент във времето и е свързан със задаване на конкретни отговорности. Подобен подход 
предлага детайлно разработена система, позволяваща успешно управление на ОПР, като 
съчетание от взаимосвързани и подредени във времето действия. 
През 2014 година е предвидено първоначалното създаване на комуникационни канали и 
въвеждане на методи събиране на информация от страна на общинската администрация. 
Основните методи са организиране на информационна система, съдържаща данни за 
всички проекти от съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и 
отбелязване на техните наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва 
да се доразвие през следващите години с изработването на годишните доклади, 
междинната, последващата оценка и евентуално актуализацията на документа. 
През 2015, 2016 и 2017, 2019 и 2020 година следва да се проведе последователността от 
изработване на годишен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и 
използване на събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели 
в общината. След изготвянето на доклада следва да се организира публичното 
представяне и разпространяване на доклада – задължение на общинската администрация. 
Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на общината, 
използване на местните медии и препращането на документа на ключовите партньори по 
реализацията на ОПР /подготвената контактна листа/. Поредицата от събития завършва с 
организирането и провеждането на публична дискусия, въвличаща компетентните органи, 
заинтересованите страни и професионалните общности. На срещите, освен запознаване с 
резултатите, трябва да се обобщи и съхрани общественото мнение, като ресурс за 
следващите годишни доклади. 
Междинната оценка следва да се извърши от външен експертен екип през първата 
половина на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на ППЗРР, 
задължително използва разработената система от индикатори при постоянен контакт със 
общинската администрация. След одобрението на оценката от ОС, материалите й се 
публикуват на интернет страницата на общината. 
Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021 
година и финален момент от наблюдението и оценяването на общинския план. 
Последващата оценка дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период 
след 2021 година. 
В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от 
актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-2020. 
Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително техническото 
изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото приемане. Документът е 
логично продължение на изводите и решение на проблемите, описани от доклада на 
междинната оценката. Структурата и стратегията на актуализацията трябва да се 
основават и надграждат изпълнявания до 2018 ОПР.   
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Таблица 6. 1. Система за наблюдение и оценка на общинския план 

УЧАСТНИЦИ РАЗРАБОТВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общински 
съвет                 

                                        
  

Кмет на 
общината                 

                                        
  

Общинска 
администрация 

      
          

                    
  

                  
          

Източници на 
информация                 

                                        
  

Заинтере-
совани страни 

      
          

  
    

  
    

  
    

      
    

  
    

  
    

                        

Експерти 
                

                                        
  

Велдер 
Консулт 

      
  

  
      

                    
  
                    

          

събития ПД ПД ПД   ПП ОП ПО   Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД МО A Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД ПО 

месец 02 03 04 05 06 07    03 04 06 03 04 06 03 04 05   03 04 06 03 04 06 03 04 06  

година 2013 14 2015  2016  2017  2018  2019  2020  21 

ЛЕГЕНДА 

Организиране   ПД Публична дискусия 

Одобряване   ПП Предварителен проект 

Експертна дейност   ОП Окончателен проект 

Осигуряване и събиране на 
информация   

ПО Първоначална/последваща оценка 

Дискусии   Д Годишен доклад 

Приложение на система от 
индикатори   ПР Публикуване и разпространяване 

МО Междинна оценка 
А Актуализиран документ 
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7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

7.1. ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И ПАРТНЬОРСТВОТО 

Общинският план за развитие може да бъде ефективен инструмент за управление и 
пълноценно развитие на община Стара Загора единствено при активен обмен на идеи и 
координирани действия между всички заинтересовани страни по време на двата 
разграничими етапа от ОПР – разработването и реализацията на документа. 
Коректното публично представяне на пълният набор информация е предпоставка за 
формирането на партньорства и повече възможности за съвместно действие. 
Законът за регионалното развитие и прилежащият му правилник за неговото прилагане 
определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип 
на разработването и реализацията на ОПР. Кметът на общината и Общинският съвет са 
органите, които осигуряват информация и публичност за дейностите по ОПР.  
В рамките на разработването на документа, следва да се представят и популяризират 
работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните 
конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност. Различните механизми за 
представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава публичното участие и 
провокира идеите на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните 
интереси и съображения е възможност за балансиран, реалистичен и отразяващ местната 
специфика документ. Постигането на обществена ангажираност към ОПР и 
припознаването на предвижданията на плана са шанс за неговото успешно изпълнение. 
Реализацията на документа се основава на осъществяването на включените в неговата 
програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се реализират успешно при 
концентрация на ресурси и усилия между различни актьори. Разпределението на 
дейностите и отговорността за значимите проекти между публичния, частния и 
неправителствения сектор подкрепя изпълнението и устойчивото ползване на резултатите 
от проекта. 

7.2. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР 

Информацията по време на разработването на ОПР е свързана със следните компоненти: 
 подготовка, организация и използвани методи за изпълнение на задачите по ОПР;  
 анализ и оценка на съвременната ситуация, предложения за развитие;  
 завършен и окомплектован документ на ОПР.  

Публичното им представяне се осъществи чрез три тематични обществени дискусии, с 
домакин Община Стара Загора, на които експертният екип представи резултатите от 
работата си. В дискусиите се включиха всички заинтересовани страни – представители на 
Областна администрация Стара Загора, Община Стара Загора, кметове и кметски 
наместници на старозагорските села, културните институции, организации от 
неправителствения сектор и частни предприемачи.  
Първата среща се проведе непосредствено след началото на работата и представи 
предложената структура на ОПР, план-график на задачите и методите за тяхното 
изпълнение. Сред присъстващите беше разпространена анкета, осигурила точна 
информация за силните и слабите страни в общината през погледа на местната общност. 
По този начин се осигури откритост на процеса и се получи първа обратна връзка от 
страна на участниците. 
Втората среща, посветена на резултатите от комплексния анализ на съвременната 
ситуация и синтезните й оценки, заедно със стратегическите предложения, въвлече 
повече от 80 участника и премина при активна комуникация и споделяне на идеи между 
тях. Срещата породи разработването на втора серия от анкетни проучвания, ориентирани 
към потребностите на селата и бизнеса в общината. 
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Заключителната среща представи завършен предварителен проект на ОПР, съдържащ 
всички компоненти съобразно „Методическите указания...” на МРРБ. След това се премина 
към формалните процедури по обсъждането и приемането на ОПР от страна на общинския 
Съвет на Стара Загора, по предложение на кмета на общината. 
Междувременно, по инициатива на Община Стара Загора и Изпълнителя на Общинския 
план за развитие, се организира експертна среща между колективите на ОСР, ОПР и 
ИПГВР на Стара Загора, където се обсъдиха механизмите за координиране и съгласуване 
между трите документа.  
Проведе се работна среща между екипа на ОПР от страна на Изпълнителя и Възложителя, 
кметовете и кметските наместници на общинските села, на която ползотворно се проследи 
и определи мястото на селата в общинското управление и развитие. 
Проведената поредица от публични дискусии и съпътстващото медийно отразяване на 
събитията, в съчетание с насочените към общински представители анкети, осигуриха 
висока степен на публичност на разработването на общинския план. Особено ценен 
резултат беше формирането на активни и пълноценни контакти между Възложител, 
Изпълнител и заинтересованите страни. Направените коментари и препоръки се 
използваха като основен аргумент при формулирането на стратегическите предложения и 
дефинирането на проектите за развитие на общината. 
Формалното обсъждане и приемане на документа се осъществява на обсъждане на 
общинския съвет, след което решението се публикува на интернет страницата на 
общината.  
Експертният екип благодари за партньорството и отличното взаимодействие с 
Възложителя, Община Стара Загора и особено на Секретаря на общината и Дирекция 
„Устойчиво развитие и евроинтеграция”, както и на активната позиция и подкрепа от 
страна на Търговско-промишлената палата, Регионалната занаятчийска камара, 
Регионалният исторически музей, Тракийското дружество „Одринска епопея”, Тракийският 
университет, Областният информационен център, Агенцията за регионално икономическо 
развитие и всички останали участници в съвместната ни работа. 

7.3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР 

Българското законодателство предвижда няколко основни инструмента за управление на 
реализацията на ОПР – годишни доклади за изпълнението на ОПР, междинна и 
последваща оценка на общинския план. Изброените доклади съдържат информация за 
извършения прогрес по ОПР, несъответствията между планираното и реалното състояние 
на общината към наблюдавания момент. Необходимо е публичното представяне на 
докладите, чрез тяхното публикуване на официалната страница на Община Стара Загора, 
както и препращането им на ключовите заинтересовани страни. Препоръчително е 
провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за управлението на плана 
звена представят основните ограничения за постигане на целите на ОПР и се обсъждат 
мерките за преодоляването им. 
Следващото проявление на процеса е формирането на оперативни партньорства за 
реализиране на определените с общинския план приоритетни проекти за реализация. За 
тази цел, неразделна част от Програмата за реализация /т. 8/ е описание на необходимата 
организационна основа за изпълнение на проектите, обединяваща отговаряща структура 
и участващи партньори. Наличието на подобна организационна структура позволява 
непрекъснат обмен на информация и общо използване на ресурсите на определените 
участници.  
Подходящо е отреждането на секция за публикуване на новини, свързани с ключовите 
проекти по общинския план, като част от структурата на интернет портала на Общината. 
Ефективен инструмент е използването на различни медийни платформи за 
популяризиране на инициативите. 
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Обобщена структура на дейностите 
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8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

8.1. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата 
предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В единство с останалите 
инструменти, програмата определя начините за разпределение на наличните и 
потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на 
програмата за реализация е обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и 
конкретизиращи логиката на формулираните мерки от обхвата на приоритетните области. 
Основната цел на програмата е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на 
плана. Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги 
проекти, определянето на ориентировъчна финансова стойност на проектите, 
идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с 
управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел. 
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена 
мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер 
на редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е 
преобладаващата им принадлежност към една от седемте приоритетни области. 
Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето на 
рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на 
финансовите ресурси. 
В рамките на Програмата за реализация са приобщени и посочени проектите, 
идентифицирани от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град 
Стара Загора за периода 2014-2020 г. Откроени са и обектите, включени в схемата „В 
подкрепа за следващия програмен период”, част от заключителния етап на Оперативна 
програма Регионално развитие през периода 2007-2013. 
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8.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ФОРМУЛИРАНИТЕ МЕРКИ И ПРОЕКТИ 

МЯРКА ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ СЪОТВЕТСТВАЩ ПРОЕКТ 

Мярка 1.1. Маркетингово представяне на общината като място на пресичащи се транспортни 
коридори, икономически потенциал, образование, преплитащи се епохи и природни 
дадености; 

ИДЕНТИЧНОСТ 

 П1.3, П1.14, П1.15 

Мярка 1.2. Добавяне на нови обекти и теми към обхвата на културното наследство в 
общината; 

П1.1, П1.3, П1.9, П1.10, П1.11, П1.12, П1.13 

Мярка 1.3. Физическо и смислово съхраняване на поставените под юридическа защита 
културни ценности; 

П1.7, П1.8 

Мярка 1.4. Съвременна интерпретация и социализация на историческите обекти при 
обвързването им с културния живот; 

 П1.2, П1.4, П1.5, П1.8 

Мярка 1.5. Стимулиране на читалищната и църковна дейност в общината;  П1.6 

Мярка 2.1. Преодоляване на недостига от кадри с техническо образование; 

ЗНАНИЕ 

 П2.11, П2.26, П2.28 
Мярка 2.2. Повишаване на образователното равнище сред групите на етническите 
малцинства; П2.1, П2.2, П2.3, П2.22, П2.21 
Мярка 2.3. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от европейските финансови 
инструменти; 

П2.9, П2.10, П2.18, П2.19, П2.20, П2.29, 
П2.32 

Мярка 2.4. Подобряване и оптимизиране на образователната инфраструктура и равнище; 
П2.4, П2.5, П2.6, П2.7, П2.12, П2.13, П2.14, 
П2.15, П2.16, П2.17, П2.24, П2.25, П2.27, 
П2.31, П2.32 

Мярка 2.5. Осигуряване на необходимия брой места в детските заведения;  П2.8 

Мярка 2.6. Провеждане на форуми и обучения за увеличаване на капацитета на 
предприятията за разработване и реализация на проекти свързани с иновации; 

  

Мярка 3.1.Публично осъзнаване и ограничаване на негативните въздействия върху 
качеството на въздуха и почвите; 

СРЕДА 

П3.4, П3.5, П3.6, П3.15, П3.28, П3.29,  

Мярка 3.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежи;  П3.9, П3.10, П3.11, П3.12, П3.13, П3.14, 
П3.16, П3.31 

Мярка 3.3. Проучване и усвояване на подпочвените води в общината, развитие на поливно 
земеделие; 

 П3.2, П3.17, П3.30 

Мярка 3.4. Приложение на мерки за енергийна ефективност в обществените и жилищните 
сгради; 

 П3.19, П3.20, П3.21, П3.22, П3.23, П3.24, 
П3.25, П3.26, П3.27,  

Мярка 3.5. Използване на слънчевата радиация за производство на електроенергия;  П3.18, 
Мярка 3.6. Възстановяване на нарушените територии и развитие на подходящи функции в 
тях; 

 П3.1, П3.7, П3.8 

Мярка 4.1. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места; 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

П4.10, П4.11, П4.12, П4.15, П4.24 

Мярка 4.2. Създаване на условия за устойчиво развитие на транспортната система; 
 П4.1, П4.2, П4.13, П4.20, П4.22, П4.23, 
П4.25, П4.32, П4.34, П4.35, П4.36, П4.37, 
П4.39 

Мярка 4.3. Обновяване на откритите публичните пространства при добавянето на нови 
функции и символи; 

 П4.5, П4.6, П4.14, П4.21 



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 

Велдер Консулт ООД 74 

 
Мярка 4.4. Подобряване и поддръжка на елементите на зелената система, включително 
паркове, градини и улично озеленяване; 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

 П4.7, П4.8, П4.9, П4.11, П4.12 

Мярка 4.5. Постигане на по-голямо качество и разнообразие в общественото обслужване на 
селата; 

 П4.4, П4.16, П4.17, П4.18, П4.19, П4.26, 
П4.27, П4.28, П4.29, П4.33, П4.38, П4.41, 
П4.42, П4.44 

Мярка 4.6. Подобряване на жилищния фонд и условията за обитаване, включително и в 
крайградските села и вилни зони; 

 П4.3, П4.40 

Мярка 4.7. Осигуряване на спортни съоръжения и популяризиране на възможностите за 
пешеходен и велосипеден туризъм; 

 П4.30, П4.31, П4.35 

Мярка 5.1.Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на МСП и формиране на 
земеделски, индустриални и туристически клъстери; 

РАСТЕЖ 

П5.3, П5.4, П5.12, П5.13, П5.14, П5.15, 
П5.16 

Мярка 5.2.Изграждане на необходимите съоръжения за утвърждаването на община Стара 
Загора като място за развитие на транспортни и логистични комплекси; 

 П5.8, П5.11 

Мярка 5.3.Стимулиране на икономическото развитие в селата с насочването на инвестиции 
към земеделието, хранително-вкусовата промишленост и туризма; 

 П5.1, П5.2, П5.9, П5.17,  

Мярка 5.4.Единно информационно представяне и популяризиране на историческите, 
природни и културни дадености за развитие на туристически дейности; 

 П5.5, П5.6, П5.7,  

Мярка 5.5. Организиране на форуми и събития за превръщането на град Стара Загора в място 
за конгресен туризъм и бизнес инициативи; 

 П5.10 

Мярка 6.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на инфраструктурата, 
икономическата активност и открояване на спецификата им; 

БАЛАНС 

П6.1, П6.6, П6.7, П6.8, П6.7, П6.8, П6.9, 
П6.10, П6.11 

Мярка 6.2. Обособяване и функциониране на групирания/клъстери между селата;   
Мярка 6.3. Съхраняване на специфичното съчетание на горски и полски територии чрез: 

 защита на горския фонд; 
 залесителни мероприятия; 
 ефективно ползване на земеделските територии; 

 П6.4, П6.5, П6.12 

Мярка 6.4. Изграждане на липсващите елементи на междуселищната общинска пътна мрежа;  П6.2, П6.3 

Мярка 7.1. Увеличаване на административния капацитет за разработване, управление и 
мониторинг на проекти; 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 П7.1, П7.2 

Мярка 7.2. Създаването на организация за разработване на съвместни проекти от групи села, 
обединени от пространствена близост и идентични характеристики; 

 П7.3, П7.4 

Мярка 7.3. Водещо участие на Община Стара Загора в междуобщински и транснационални 
проекти; 

  

Мярка 7.4. Формиране на активни партньорства между местната власт, НПО и Тракийския 
университет; 

 П7.5, П7.6 

Мярка 7.5. Осъществяване на комуникация и координация между образователните институции 
и бизнеса; 

 П7.5 

Мярка 7.6. Създаване на единен културно-туристически продукт в общината, обвързващ 
ресурсите на отделните селища; 
 

П7.7 
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8.3. СПИСЪК С ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 

Приложеният списък с проекти представя оценените като най-значими проекти и изразява препоръка за приоритетно фокусиране на 
общинските ресурси върху тяхното реализиране. Разширеният списък с проекти е включен в Приложение №3. 
 

Н
о
м
е
р

 

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 

И
н
д
и
к
а
ти
в
н
а
 с
то
й
н
о
ст

 

И
зт
о
ч
н
и
к
 н
а
  

ф
и
н
а
н
си
р
а
н
е
 

У
ч
а
ст
и
е
 "
В

 п
о
д
к
р
е
п
а
 з
а
 

сл
е
д
в
а
щ
и
я
 п
р

. 
п
е
р

."
 

В
к
л
ю
ч
е
н

 в
 И
П
ГВ
Р

 н
а
 г
р
а
д

 
С
та
р
а
 З
а
го
р
а
 

О
тг
о
в
о
р
н
а
 с
тр
ук
ту
р
а
 

П
а
р
тн
ьо
р
ск
и

 с
тр
ук
ту
р
и

 

В
р
е
м
е
 з
а
 р
е
а
л
и
за
ц
и
я

 

14 15 16 17 18 19 20 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "ИДЕНТИЧНОСТ" 

П1.1 
Представяне на историята на община Стара Загора в 
ареала на парк "Пети Октомври" чрез информационни 
знаци, артефакти и ориентири към обектите 

400 000 ОПРР ПО5 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ, театър, 
опера, галерии, 

читалища 
              

П1.2 
Поредица от инициативи за представяне на 
произведения на изкуството /изложби и представления/ 
в обхвата исторически обекти 

500 000 ОПРР ПО5 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ, театър, 
опера, галерии, 

читалища 
              

П1.3 

Традиционно провеждане и популяризиране на 
национален тракийски фолклорен събор 445 000       

Община 
Стара 
Загора 

Тракийско 
дружество, РИМ, 

АРИР, ТПП 

              

Маркетингово прествяне на Тракийския събор и 
разнообразните дадености на местността. Създаване рекламен 
клип и документален филм 

60 000 ПРСР                   

Организиране на съпътстващ Фестивал на старите 
занаяти, с участници от България, Гърция и Турция 350 000 ПРСР                   

Създаване на екопътека между м. "Богородична стъпка" и 
праисторическите медни рудници 35 000 ПУДООС                   

П1.4 
Организиране на публично пространство за представяне 
на старозагорската история при античните терми в с. 
Старозагорски бани 

1 000 000 ОПРР ПО5 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ               

П1.5 

Формиране на комплексна система от културно-
туристически маршрути 1 000 000 

Общински 
бюджет     

Община 
Стара 
Загора 

РИМ, културни 
институции, 

представители на 
селата 

              

Информационно обозначаване на градските тематични 
маршрути 500 000               

Изграждане на културни маршрути до обекти в селата в 
Средна гора 500 000               

П1.6 Изпълнение на проекти за обновяване на читалища и 
храмове в старозагорските села 6 250 000 ПРСР     Община СЗ, 

читалища 
Читалища, СЗ 
епархия               
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П1.7 Осигуряване на достъпност, консервация и социализация 
на праисторическите медни рудници 2 500 000 ОПРР ПО5 

ИП1     
Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ               

П1.8 

Археологическо проучване, консервация, адаптация и 
експониране на обекти на културното наследство в 
рамките на археологическия резерват "Августа Траяна-
Верея" 

5 550 000 ОПРР ПО5 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ               

П1.9 

Възстановка и изграждане на реплика на музей 
"Неолитни жилища" с образователна цел и уреждане на 
праисторическа сбирка. Благоустрояване на 
прилежащата територия. 

720 000 ОПРР ПО1 
ИП3     

Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ               

П1.11 Реконструкция и рехабилитация на защитната сграда на 
музей „Неолитни жилища" 200 000 ОПРР ПО1 

ИП3     
Община 
Стара 
Загора 

МК, РИМ               

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "ЗНАНИЕ" 

П2.1 
Разработване на програма за образователна интеграция 
на деца от ромски произход в селата Хрищени, Дълбоки, 
Оряховица, Братя Кунчеви 

80 000 ОПНОИР 
ПО3 ИП3     

Община 
Стара 
Загора 

Села, НПО, 
работодатели               

П2.2 
Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на 
квалификацията и достъпа до заетост на ромите в 
Хрищени, Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви 

250 000 ОПРЧР 
ПО2 ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

Села, НПО, 
работодатели               

П2.3 
Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на 
квалификацията и достъпа до заетост в селата 
Калитиново и Хан Аспарухово 

125 000 ОПРЧР 
ПО2 ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

Села, НПО, 
работодатели               

П2.4 Създаване на "център за компетентност" към Тракийския 
университет, с фокус развитието на селските райони 500 000 ОПНОИР 

ПО1 ИП1     ТУ 
АРИР, ТПП, 

представители на 
селата 

              

П2.5 Оборудване на научни лаборатории и кабинети в 
Тракийския университет 1 500 000 ОПНОИР 

ПО1 ИП2     ТУ Студенти               

П2.6 Обновяване на библиотечния фонд на Тракийския 
университет 50 000 ОПНОИР 

ПО1 ИП2     ТУ Студенти               

П2.7 Инсталиране на соларни панели на покривните 
пространства в университетския комплекс на ТУ 1 000 000 ОПРР ОС2 

ИП1     ТУ Експлоатацион-
ни дружества               

П2.8 Въвеждане на електронен регистър за свободните места 
в детските заведения на Стара Загора 40 000 ОПДУ ПО2     Община СЗ Детски 

заведения               
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П2.9 
Обучение за оптимизиране на капацитета на Община 
Стара Загора за усвояване на средства от финансовите 
инструменти на ЕС 

90 000 ОПДУ ПО3     
Община 
Стара 
Загора 

ТУ               

П2.10 

Провеждане на рекламна кампания за възможностите и 
начините за кандидатстване за европейско финансиране 
от частния сектор и неправителствения сектор в 
общината 

50 000 ОПДУ ПО3     
Община 
Стара 
Загора 

АРИР, ТПП               

П2.20 
Обучения на общинска и държавната администрация за 
повишаване на квалификацията и професионалните 
умения 

100 000 ОПДУ ПО1     
Община 
Стара 
Загора 

ТУ               

П2.21 
Обучение за персонала на социалните институции за 
работа с деца и възрастни с увреждания и 
сътрудничество с други организации 

90 000 ОПРЧР 
ПО3 ИП1     Социални 

институции НПО               

П2.22 Стимулиране образователната интеграция на рискови 
групи, малцинства и хора в неравностойно положение 100 000 ОПНОИР 

ПО3     
Община 
Стара 
Загора 

НПО               

П2.26 
Създаване на Среден технически колеж, обединяващ 
специалности по професии по механотехника, 
електротехника, химически специалности и мениджмънт 

1 150 000 ОПРР ОП1 
ИП4     

Община 
Стара 
Загора 

ТУ, ТПП, 
работодатели               

П2.27 
Повишаване квалификацията на учителите в детските 
градини и училищата – обучения за интерактивни методи 
на преподаване 

100 000 ОПНОИР 
ПО4 ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

Детски градини, 
училища               

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "СРЕДА" 

П3.1 Закриване и рекултивация на общинско депо за 
отпадъци "Мандра Баир" 400 000 ПУДООС     

Община 
Стара 
Загора 

МОСВ, РИОСВ, 
РИОКОЗ               

П3.2 

Възстановяване на поливното земеделие в общината 4 090 000 ПРСР     

„Напоит-
елни 

системи“ 
ЕАД Клон 
Горна 
Тунджа 

Община Стара 
Загора, МЗХ, 
Земеделски 

производители 

              
Насърчаване и стимулиране експлотирането на поливните 

системи 50 000 ПРСР                   

Осигуряване на поливни системи за земеделските земи 
свързани с напоителните канали 2 000 000 ПРСР                   

Картиране и оценка на мрежите и съоръженията на 
поливните системи 40 000 Общински 

бюджет                   

Възстановяване на нефункциониращите канали 2 000 000 ПРСР                   
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П3.3 Въвеждане на общинска система за разделно събиране 
на биоразградими отпадъци 3 000 000 ОПОС ПО2     

Община 
Стара 
Загора 

МОСВ, РИОСВ, 
РИОКОЗ               

П3.4 Изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци 1 500 000 ПУДООС     
Община 
Стара 
Загора 

МОСВ, РИОСВ, 
РИОКОЗ               

П3.5 
Провеждане на публични срещи и разпространяване на 
информационни материали за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци 

50 000 ОПОС ПО2     
РИОСВ 
Стара 
Загора 

Община Стара 
Загора               

П3.6 
Изграждане на инсталация за оползотворяване на 
утайките от ПСОВ за приложението им земеделието и 
възстановяване на нарушени терени 

5 000 000 ОПОС ПО1     
Община 
Стара 
Загора 

МОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.7 
Изграждане на отводнителни съоръжения в села Горно 
Ботево, Еленино, Маджерито, Христитяново, Ловец и 
Кирилово 

1 500 000 ПРСР     
Община 
Стара 
Загора 

МОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.8 Изграждане на подпорни стени около речното корито в с. 
Казанка 200 000 ПРСР     

Община 
Стара 
Загора 

МОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.9 Картиране и оценка на мрежите и съоръженията на 
изградените ВиК системи в рамките на цялата община 60 000 Общински 

бюджет     
Община 
Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.10 Изготвяне на индикативен списък с населените места и 
агломерации над 2 000 ЕЖ 50 000 ПУДООС     

Община 
Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.11 Изработване на инвестиционна програма за обновяване 
и изграждане на липсващите елементи на ВиК системите 5 000 ПУДООС     

Община 
Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.12 Рехабилитация на ВиК системи в села и агломерации над 
2 000 ЕЖ 10 000 000 ОПОС ПО1     

Община 
Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.13 Рехабилитация на ВиК системи в села и агломерации под 
2 000 ЕЖ 5 000 000 ПРСР     

Община 
Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.14 Изграждане на ПСОВ в села и агломерации над 2 000 ЕЖ 12 000 000 ОПОС ПО1     
Община 
Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.15 Оценка на състоянието на почвите и програма за 
подобряване и възстановяване на качеството на почвите 40 000 Общински 

бюджет     
Община 
Стара 
Загора 

ТУ               
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П3.16 Подмяна на водоснабдителна мрежа в кв. "Три Чучура 
Север" /изготвен проект/ 1 450 000 ОПОС ПО1     

Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

П3.19 
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради, включително на 
територията на целия град 

10 000 000 ОПРР ПО1 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

Домоупра-
вители, 
обитатели 

              

П3.20 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на културна инфрастуктура,  
общинска и държавна собственост, включително дворно 
пространство, достъпна среда и видеонаблюдение 

1 700 000* 

ОПРР ПО1 
ИП3 

    
Община 
Стара 
Загора 

Културни 
институции 

              

Обект за културна и обществена дейност на ул.“Св.Княз 
Борис I“ 94 /бивш пионерски дом/ и дворно място 700 000                   

Художествена галерия /масивна сграда/ 1 000 000                   
*настоящата стойност включва проектите, включени в схема „В подкрепа за 
следващия програмен период”. Пълната стойност на проекта е представена в 

Приложение №3             

П3.19 

Рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на образователна инфраструктура, вкл. 
дворно пространство достъпна среда и видеонаблюдение 

4 900 000* 
ОПРР ПО1 
ИП4; НДЕ; 
НСЗИ; МФК 

    
Община 
Стара 
Загора 

Образователни 
институции 

              

СОУ „Железник“  2 000 000                   
ОДЗ 1 „Звънче“ кв.Три чучура север 1 400 000                   

ОДЗ 58 „Звездица“ кв.Железник 1 500 000                   

*настоящата стойност включва проектите, включени в схема „В подкрепа за 
следващия програмен период”. Пълната стойност на проекта е представена в 

Приложение №3             

П3.24 

Ремонт на общинска и държавна социална и здравна 
инфраструктура - прилагане на мерки за енергийна 
ефективност, изграждане на площадки за фитнес на 
открито в дворните пространства, достъпна среда и 
видеонаблюдение 

40 000 000 ОПРР ПО1 
ИП5     

Община 
Стара 
Загора 

Институции               

П3.25 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на социална и здравна 
инфраструктура, общинска и държавна собственост, 
включително дворно пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение 

7 450 000 ОПРР ПО1 
ИП5     

Община 
Стара 
Загора 

Институции               
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П3.26 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на  образователна 
инфраструктура общинска и държавна собственост, 
включително дворно пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение: 

3 950 000* 

ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 

    

Община 
Стара 
Загора 

Образователни 
институции 

              

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – сграда, зала по борба, покрит 
плувен басейн 1 650 000                   

ПМГ „Гео Милев“ 1 350 000                   

Център за образование и квалификация /езикова школа/ 
- ул.Хаджи Димитър 950 000                   

*настоящата стойност включва проектите, включени в схема „В подкрепа за 
следващия програмен период”. Пълната стойност на проекта е представена в 

Приложение №3             

П3.27 

Рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на образователна инфраструктура 
държавна собственост, вкл. обновяване на дворно 
пространство достъпна среда и видеонаблюдение 

12 000 000 

ОПРР ОП2 
ИП1 

    ТУ                 

Тракийски университет 5 000 000     ТУ                 

ДИПКУ при ТУ 1 000 000     ТУ                 

Медицински факултет при ТУ 2 000 000     ТУ                 

Медицински колеж при ТУ 2 000 000     ТУ                 

Национално училище за национални и сценични изкуства 
„Христина Морфова“ 1 000 000     МК                 

Земеделски институт към Селскостопанска академия 1 000 000     МОНМ                 

П3.31 Реконструкция на ВИК мрежа в град Стара Загора 2 570 000 ОПОС ПО1     
Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "ФУНКЦИОНАЛНОСТ" 

П4.1 Рехабилитация и разширение на път I-5 от кв. Кольо 
Ганчев до включването в АМ "Тракия" 8 000 000 ОПРР ПО6     АПИ Община Стара 

Загора               
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П4.2 Изграждане на връзка между с. Богомилово и "Черният 
мост" /пътят за с. Старозагорски бани/ 1 000 000 Общински 

бюджет     
Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

П4.3 Реализация на проекти за реконструкция и адаптация на 
селски къщи за временно настаняване и вилен отдих 600 000 

ПРСР; 
Частен 
сектор 

    Частен 
сектор 

Туристически 
бранш, 

представители на 
селата 

              

П4.4 Подкрепа за  дейността на областен информационен 
център Стара Загора 300 000 ОПДУ     

Община 
Стара 
Загора 

ОИЦ               

П4.5 

Реновиране на площади 5 470 000* 

ОПРР ПО1 
ИП2 

    

Община 
Стара 
Загора 

Професионални 
и творчески 

общности, НПО 

              

Обновяване на площадно пространство около общината 350 000                   

пл.Берое – изграждане на паркинг, благоустрояване и 
озеленяване на площада и околното пространство, организация 
на автомобилното и пешеходно движение 

750 000                   

*настоящата стойност включва проектите, включени в схема „В подкрепа за 
следващия програмен период”. Пълната стойност на проекта е представена в 

Приложение №3             

П4.6 Обновяване на междублокови пространства в зоните по 
ИПГВР 1 400 000 ОПРР ПО1 

ИП2     
Община 
Стара 
Загора 

Домоупра-
вители, 
обитатели 

              

П4.10 

Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, 
включително улично озеленяване, енергоефективно 
осветление и видеонаблюдение в рамките на зоната с 
обществена значимост по ИПГВР 

19 750 000 ОПРР ПО1 
ИП2     

Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              

П4.11 

Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни 
алеи и тротоари, вкл. улично озеленяване, достъпна 
среда, енергоефективно осветление и видеонаблюдение 
в рамките на зоната с потенциал за икономическо 
развитие 

9 250 000 ОПРР ПО1 
ИП2                   

П4.12 

Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни 
алеи и тротоари, вкл. улично озеленяване, достъпна 
среда, енергоефективно осветление и видеонаблюдение 
в рамките на зоната с преобладаващо социален характер 

3 150 000 ОПРР ПО1 
ИП2                   

П4.10 Изграждане на контролен център за системата за видео 
наблюдение 2 000 000 ОПРР ПО1 

ИП2                       
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П4.16 Изграждане на нова сграда на служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” в кв.Железник 1 750 000 ОПРР     

Община 
Стара 
Загора  

                

П4.17 
Изграждане на нова сграда към служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” в североизточната 
част на зоната 

1 750 000 ОПРР     
Община 
Стара 
Загора  

                

П4.21 Ремонт и изграждане на детски площадки и спортни 
площадки 300 000 ОПРР ПО1 

ИП2     
Община 
Стара 
Загора 

НПО               

П4.22 Създаване на директивна план-схема за устройство на 
транспорта 50 000 ОПРР ПО1 

ИП6     
Община 
Стара 
Загора 

                

П4.24 

Продължение на ул."Хр.Ботев" през територията на 
Военен терен, кв. 334а /бившите артилерийски казарми/ 
в западна посока до пресечката с ул. "Кап. Петко 
войвода"  

2 300 000 ОПРР ПО1 
ИП2     

Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

П4.25 Създаване и развитие на система за Интегриран градски 
транспорт- II етап 25 000 000 ОПРР ПО1 

ИП6     
Община 
Стара 
Загора 

Градски 
транспорт               

П4.28 
Подкрепа за дейността  на центрове за настаняване от 
семеен тип, дневни центрове за възрастни и други 
обекти на социалната инфраструктура; 

150 000 ОПРР ПО1 
ИП5     

Община 
Стара 
Загора 

Социални 
служби, НПО               

П4.29 

Развитие на услугата „личен асистент” „домашен 
помощник”, „социален асистент“ и „домашен социален 
патронаж“ – разкриване на нови работни места и 
разширяване обхвата на услугата 

400 000 ОПРЧР П2     
Община 
Стара 
Загора 

Социални 
служби, НПО               

П4.30 
Изграждане на многофункционална зала на територията 
на Военен терен, кв. 334а  /бившите артилерийски 
казарми/ и паркинг 

25 000 000 Частен 
сектор     

Община 
Стара 
Загора 

Частен сектор, 
спортни 

дружества, НПО 
              

П4.31 
Създаване на обществен център с открити и закрити 
спортни площи в района на старата пожарна /сграда/ с 
публични функции 

300 000 JESSICA     
Община 
Стара 
Загора 

                

П4.34 Подобряване безопасността на движението чрез 
реконструкция на ключови кръстовища 6 000 000 ОПРР ПО1 

ИП6     
Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

П4.35 Изграждане на велоалея и пешеходна алея от кв. 
"Железник" до студентски град с включено осветление 940 000 ОПРР ПО1 

ИП6     
Община 
Стара 
Загора 
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П4.36 
Изграждане на пътен възел „подлез-надлез” на 
кръстовището главен път „Стара Загора–Богомилово” – 
„Студентски град” 

4 000 000 ОПРР ПО1 
ИП6     

Община 
Стара 
Загора 

                

П4.37 Изграждане на тролейбусна линия от кв. „Железник” до 
Студентски град 2 800 000 ОПРР ПО1 

ИП6     
Община 
Стара 
Загора 

                

П4.38 Изграждане на Център за социална рехабилитация и 
интеграция на мястото на Детска ясла №2 250 000 ОПРР     

Община 
Стара 
Загора 

                

П4.40 Изграждане на 300 нови социални жилища 18 000 000 ОПРР ПО1 
ИП5     Община СЗ                 

П4.27 Осигуряване и заетост за ромско население и 
нискоквалифицирани кадри 190 000 ОПРЧР 

ПО2 ИП1     
Община 
Стара 
Загора 

                

П4.7 

Реконструкция, възстановяване, обновяване и 
модернизация на паркове и градини 17 770 000* 

ОПРР ПО1 
ИП2 

    

Община 
Стара 
Загора 

                

Парк „Пети Октомври“ 1 600 000                     

Парк „Александър Стамболийски“ 650 000                     

Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на 
Летен театър / парк Митрополит М.Кусев/ 600 000                     

Парк „Митрополит Методи Кусев“ 9 000 000                     

Станционна градина 3 200 000                     
*настоящата стойност включва проектите, включени в схема „В подкрепа за 
следващия програмен период”. Пълната стойност на проекта е представена в 

Приложение №3             

П4.8 
Обновяване мемориала "Бранителите на Стара Загора" и 
предствяне на историята му. Подобряване на 
състоянието на прилежащия парк 

500 000 Общински 
бюджет     

Община 
Стара 
Загора 

                

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "РАСТЕЖ" 

П5.1 
Реализиране на проекти за подобряване на 
икономическата ефективност на предприятия от ХВП и 
дървопреработвателната промишленост в селата 

10 000 000 ПРСР     Частен 
сектор                 
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П5.2 
Реализиране на проекти за предприемане на нови 
дейности в сферата на земеделието и отглеждането на 
горски продукти 

1 250 000 ПРСР     Частен 
сектор                 

П5.3 Създаване на виртуален бизнес-инкубатор за подкрепа 
на предприемачеството 60 000 ОПРЧР 

ПО1 ИП2     
Община 
Стара 
Загора 

АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П5.4 Формиране на партньорска мрежа в подкрепа на 
дейността на виртуалния бизнес-инкубатор 35 000 

Общински 
бюджет; 
Частен 
сектор 

    
Община 
Стара 
Загора 

АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П5.5 
Разработване на комплексна маркетингова стратегия и 
продукти за представяне и популяризиране на 
природните и исторически дадености на общината 

800 000 ОПРР ПО5 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

Културни 
институции, 

представители на 
селата 

              

П5.6 Участие на Община Стара Загора в международни и 
национални туристически изложения и борси 250 000 ОПРР ПО5 

ИП1     
Община 
Стара 
Загора 

културни 
институции               

П5.7 
Създаване на областен туристически портал, представящ 
културните коридори и възможностите за рекреационен 
туризъм в област Стара Загора 

125 000 ОПРР П5 
ИП1     

Община 
Стара 
Загора 

културни 
институции               

П5.11 Изграждане на логистичен център за международни 
карго превози на територията на летище Стара Загора 150 млн Частен 

сектор     НКИЗ Община Стара 
Загора               

П5.16 Изграждане на център за комплексна бизнес логистика 35 000 000 ПЧП     Частен 
сектор                 

П5.19 Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хора 
с увреждания 300 000 ОПРЧР     Частен 

сектор                 

П5.20 Повишаване ресурсната ефективност в предприятията 2 000 000 ОПИК ПО2     Частен 
сектор                 

П5.8 Изграждане на базова инфраструктура в индустриална 
зона край с. Еленино 3 000 000 Заем     

Община 
Стара 
Загора 

АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П5.9 Обновяване на открития басейн и прележащото му 
пространство в с. Старозагорски бани 4 000 000 ПРСР     

Община 
Стара 
Загора 

Туристически 
бранш               
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "БАЛАНС" 

П6.1 
Изготвяне на рекламни и информационни материали за 
историческите и природните дадености на 
селата/алманах на старозагорските села 

50 000 Общински 
бюджет     

Община 
Стара 
Загора 

РИМ, културни 
институции, села               

П6.2 

Рехабилитация на връзки от общинската пътна мрежа 14 200 000 

ПРСР; 
Общински 
бюджет 

    

Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              
с. Ловец - с. Борово - с. Михайлово - с. Самуилово 3 700 000               

с. Стрелец - с. Бъдеще 2 250 000               

с. Сладък кладенец - с. Пъстрово 1 800 000               
с. Хан Аспарухово - с. Пшеничево 3 000 000               
с. Дълбоки - с. Оряховица - с. Братя Кунчеви - с. Руманя 2 600 000               
с. Арнаутино - с. Калояновец 850 000               

П6.3 

Изграждане на пътни връзки с асфалтово покритие 6 820 000 

ПРСР 
Община 
Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              
между с. Дълбоки и с. Колена 2 000 000               
между с. Загоре и с. Малко Кадиево 1 100 000               

между с. Бенковски и с. Пшеничево 1 320 000               

между с. Еленино и с. Маджерито 1 400 000               
между с. Ракитница и с. Арнаутино 1 000 000               

П6.4 Реализиране на проекти за залесяване и възстановяване 
на горски територии 500 000 ПРСР     

Община 
Стара 
Загора 

ДГС Стара Загора               

П6.5 Изграждане на съоражения за наблюдение и контрол на 
риска от горски пожари 400 000 ПРСР     

Община 
Стара 
Загора 

ДГС Стара Загора               

П6.6 Играждане на санаториум за астматично болни в с. 
Руманя 750 000 

Общински 
бюджет; 
Частен 
сектор 

    
Община 
Стара 
Загора 

Частен сектор               

П6.7 
Реализиране на конкретни проекти за обновяване на 
открити публични пространства в старозагорските села 
/площади, зелени площи и детски площадки/ 

3 000 000 ПРСР     
Община 
Стара 
Загора 

Местна общност               

П6.8 Реализиране на конкретни проекти за изграждане на 
спортни площадки в старозагорските села 1 300 000 Общински 

бюджет     
Община 
Стара 
Загора 

Местна общност               
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П6.9 
Реализиране на проекти за реконструкция на 
обществените сгради в старозагорските села при 
внедряване на мерки за енергийна ефективност 

6 000 000 

НДЕФ; 
Община 
Стара 
Загора 

    
Община 
Стара 
Загора 

Местна общност               

П6.10 
Трансформация на елементи на образователната 
инфраструктура в кабинети за предоставяне на здравно 
обслужване в селата 16те села без ОПЛ 

250 000 Общински 
бюджет     

Община 
Стара 
Загора 

Местна общност               

П6.11 Подобряване на достъпа до здравни услуги в 16те села 
без ОПЛ практики 450 000 ОПРЧР 

ПО2 ИП2     
Община 
Стара 
Загора 

Медицински 
факултет, ТУ               

П6.12 Изготвяне на ОУП на община Стара Загора 250 000 Общински 
бюджет     

Община 
Стара 
Загора 

Специализирани 
дирекции, КАБ 
Стара Загора 

              

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ "СЪТРУДНИЧЕСТВО" 

П7.1 Партньорства в мрежа и обмен на опит за "Приемна 
грижа" и ранна интервенция  150 000 ОПРЧР П2                       

П7.2 Партньорства за младежки дейности и развитие на 
политики за работа с младежи 150 000 ОПРЧР                       

П7.3 
Формиране и функциониране на Местна инициативна 
група на средногорските села /северните групи/ с 
население 11 671 души 

2 000 000 ПРСР     Местни 
общности 

Община Стара 
Загора               

П7.4 
Формиране и функциониране на Местна инициативна 
група на полските села /южните групи/ с население 10 
165 души 

2 000 000 ПРСР     Местни 
общности 

Община Стара 
Загора               

П7.5 

Въвеждане и функциониране на система за комуникация 
и координация между Тракийкия университет, 
училищата, бизнеса и неправителствения сектор за 
планиране и актуализиране на учебните програми 

140 000 ОПНОИР 
ПО2 ИП3     

Община 
Стара 
Загора 

ТУ, АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П7.6 
Създаване на партньорска мрежа между Тракийския 
университет и бизнеса за включване на експертизата на 
университета в икономическия живот 

120 000 ОПНОИР 
ПО1 ИП2     ТУ Частен сектор, 

АРИР, ТПП               

П7.7 
Създаване на мрежа и постоянен обмен между 
читалищата и училищата от селата за разнообразяване 
на културния живот, зелени училища  

140 000 ПРСР     Читалища Община Стара 
Загора               
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

  AGС Европейското споразумение за главните международни жп линии 

NGN Next-generation network /Следващо поколение телекомуникационни мрежи/ 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques /Номенклатура за статистически 
териториални единици/ 

SWOT Силни и слаби страни, възможности и заплахи 

АД Акционерно дружество 

АМ Автомагистрала 

АПИ Агенция пътна инфраструктура 

АРИР Агенция за регионално икономическо развитие 

АТЗ Агробиохим Стара Загора 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БТК Българска телекомуникационна компания 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГКПП Гранично-контролен пропускателен пункт 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДВПР Дом за възрастни с психични разстройства  

ДВХФУ Дом за възрастни хора с физически увреждания  

ДДД  Държавно делегирана дейност 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителска грижа  

ДДУИ Дом за деца и младежи с умствена изостаналост  

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДОДЗ Държавно обединено детско заведение 

ДП Домашен помощник  

ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания  

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания  

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕК Европейската комисия 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕС Европейски съюз 

ЖП Железопътен транспорт 

ЗЖ Защитени жилища  

ЗЗШОС Законът за защита от шума в околната среда  

ЗМБ Звено "Майка и бебе"  

ЗОП Закон за обществени поръчки 

ИА ИСПА  Изпълнителна агенция за инструмент за структурни политики за предприсъединяване 

ИКОМОС Международният комитет за паметници на културата и забележителни места 

ИУЕЕО извеждане от употреба на електрическо и електронно оборудване 

КИД Класификация на икономическите дейности 

ЛА Личен асистент 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МГД „Малък групов дом“ 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МОМН Министерството на образованието и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторни превозни средства 
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МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС Министерски съвет 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НЖ Наблюдавано жилище  

НПО Неправителствена организация 

НПУДО Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НУ Начално училище 

НУБА негодни за употреба батерии и акумулатори 

НЦТР Национален център за териториално развитие 

ОДЗ Обединено детско заведение 

ОЕТК Общоевропейски транспортен коридор 

ОИЦ Областен информационен център 

ООД Дружество с ограничена отговорност 

ОП Оперативна програма 

ОПАК Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." 

ОПКБИ Оперативна програма "Конкурентноспособност на българската икономика" 

ОПЛ Общо практикуващ лекар 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." 

ОПРР Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." 

ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013  

ОПТП Оперативна програма "Техническа помощ" 

ОУ Основно училище 

ОЦПГ Областен център по приемна грижа 

ПДК Пределно допустими концентрации 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУРС Планове за управление на риска от суша 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РДВР Областна дирекция на МВР 

РЗИ Регионален здравен инспекторат 

РИО Регионален инспекторат по образование 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

СА Социален асистент  

СДГ Седмична детска градина 

СОУ Средно общообразователно училище 

СПОВ Система за пречистване на отпадни води 

СТЗ Община Стара Загора 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТЕЦ  Топло електрическа централа 

ТПП Търговско-промишлена палата 

УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

ФАР  /Phare/ е предприсъединителен финансов инструмент на Европейския съюз 

ЦДГ Целодневна детска градина 

ЦНСТ  Център за настаняване от семеен тип  

ЦОП Център за обществена подкрепа  

ЦСИДУ Център за социална интеграция на деца с увреждания  
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ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЧДГ Частна детска градина 

ЮИР Югоизточен регион 

ЮНЕСКО United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization /UNESCO/ 
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Фиг.1.1 Позиция на община Стара Загора сред националното пространство 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

1.1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1.1. ПОЗИЦИЯ СРЕД НАЦИОНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО 

Проследяването на позицията на община Стара Загора сред националното пространство 
разкрива нейната значимост като пресечна точка на основни направления по посоките 
север-юг и изток-запад. Община Стара Загора принадлежи административно на 
едноименната област и Югоизточния район за планиране, въпреки присъщото й централно 
разположение. Общината споделя граници с общините Казанлък, Мъглиж, Николаево, 
Гурково, Нова Загора, Раднево, Опан, Димитровград, Чирпан и Братя Даскалови, което е 
предпоставка за осъществяването на активно сътрудничество по между им /Фиг. 1.1/. 

1.1.2. ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ  

В рамките на общината се срещат трансевропейските транспортни коридори №8 и №9, 
осигуряващи прехода съответно между Адриатическо и Черно море, и между Балтийско и 
Егейско море. През общината преминава АМ „Тракия”, свързваща София и Бургас.  
Основни общински комуникации са първокласният републикански път I-5, свързващ 
общината на северозапад с Казанлък и на югозапад с Димитровград, заедно с 
второкласните II-57, насочен към Раднево и II-66 – на североизток към Сливен и на 
югозапад към Чирпан. Общината е обвързана чрез железопътни пътища с Казанлък, 
Ямбол и Чирпан. Свързаността в рамките на общината се осигурява и от системата на 
общинските пътища. 

1.1.3. ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ 

Релеф 
Общината се разгръща на три височинни пояса – низинен /под 200 m/, хълмист /200-600 
m/ и нископланински /600-1000 m/. Низинен е релефът в югоизточните части на 
общината, хълмистият релеф е преобладаващ в целия й обхват, докато южните склонове 
на Сърнена средна гора достигат до височина над 600 м. 
Карстови райони се срещат около село Змейово, където е и най-голямата пещера в 
общината – Змеева дупка. 
Високите точки на Средна гора предоставят великолепни панорами към Стара планина и 
задбалканските котловини. 

Полезни изкопаеми 
В общината се срещат находища на инертни материали, провокирали развитието на 
добивна промишленост. Големи открити находища са разположени непосредствено до 
селата Братя Кунчеви, Змейово и Ракитница. Община Стара Загора не притежава значими 
залежи на горивни и рудни полезни изкопаеми. 

Климат 
Цялата територия на общината е част от преходно континенталната климатична област на 
България, разположена основно между планинските масиви на Стара планина и Родопите. 
Средната годишна температура е около 12,0оС, при горещи летни месеци и предимно 
благоприятни температури през зимите. В северните територии на общината се усеща 
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влиянието на Средна гора, създаващо отлични климатични условия за развитие на 
рекреационни дейности през всички сезони. 

Води 
Община Стара Загора не се отличава с големи количества водни ресурси. Най-важна е 
река Сазлийка, извираща от Средна гора и вливаща се в река Марица. Характерното 
отвеждане на отпадъчни води от прилежащите на селища във водите на реката са 
причина за влошеното й екологично състояние. През 2005г. се подхожда към 
преодоляването на проблема, когато започва изграждането на ПСОВ, завършена и 
открита през 2011г. Реализацията е част от обхватен проект за подобряване и 
поддържане на качеството на водите на река Марица, приток на която е и главната река 
на община Стара Загора. 
Недостатъчните количества повърхностни води се компенсират от ценните топли 
минерални извори в село Старозагорски бани, припознати като ценен ресурс за 
рекреация още от античността, когато Рим изгражда бански комплекс. Водата притежава 
безусловни лечебни свойства и е подходящо средство за възстановяване от различни 
болестни състояния. Общината е богата и на подпочвени води. 

Почвено многообразие 
Повсеместни са плодородните канелени горски, комбинирани със смолниците и 
алувиалните почви, разположени по протежението на река Сазлийка. Качеството на 
почвите е превърнало земеделието в традиционна дейност и специфична черта на 
общината. Характерът на почвите са определили и видовете растителност, 
разпространена в общината – разнообразни зърнени и зеленчукови култури сред 
полските територии, заедно с широколистни горски масиви в Средна гора. 

Природни рискове 
Общинската територия не е застрашена от подчертани природни рискове. Въпреки 
добрата ситуация, характерна е разпространената в Горнотракийската низина интензивна 
градобитност през летните месеци, довеждаща до загуба на земеделска продукция. 
Характерна е и опасността от наводнения през зимния сезон. 

Обобщена териториална структура  
Разнообразните природни дадености и съвместното им действие са създали специфично 
съчетание на горски и полски територии в общината, изразени от Сърнена средна гора и 
част от Горнотракийската низина /Старозагорско поле/, исторически известна като 
областта Загоре. При прехода между двете са разположени най-гъсто застроените 
урбанизирани територии в общината, представени от град Стара Загора и прилежащите й 
структури. Градът концентрира основните икономически и социални дейности в общината 
и събира всички значими транспортни връзки /Фиг. 1.2/. Към общинският център се 
присъединяват и общо 51 села, повечето от които са с население под 1 000 души и 
разположение сред полската част на общината. Общият поглед върху териториалната 
структура на общината разкрива няколко основни закономерности – преплитането на 
горски и земеделски територии и съответстващите им дейности, както и доминиращата 
роля на общинския център за пълноценното функциониране на цялата община. 
Защитените територии в общината са по поречието на река Сазлийка и в източната 
периферия на общината – защитени територии по Натура 2000, директивата за 
хабитатите. 

Икономическа структура 
Община Стара Загора се отличава с исторически формирало се разнообразие на 
икономическата си структура и функция на производствен център. Подчертани отрасли са 
хранително-вкусовата, текстилната, дървообработващата и хартиено-целулозната 
промишленост, заедно с производството на строителни материали. Земеделието е 
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Фиг.1.2 Транспортни коридори с национално и наднационално значение 

 

традиционна и значима дейност, свързана с отглеждането на зърнени култури и 
зеленчуци. 

Национално и регионално значение  
Значението на община Стара Загора е отражение на ролята на нейния общински център. 
Град Стара Загора е с национално значение, което се потвърждава от постановките на 
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 и последващата я Национална 
концепция за пространствено развитие 2013-2025. Двата документа са основен 
инструмент за управлението на националното пространство на България. Техен акцент е 
йерархичната система от градове, в която Стара Загора е дефинирана като един от 
деветте центъра от второ ниво.  По този начин Стара Загора е представена като център на 
медицинско обслужване, научна дейност и културен живот с национална значимост. 
Регионалното влияние на общината се разпростира основно до ареалите на Казанлък, 
Нова Загора, Димитровград и Хасково, Чирпан.  
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Фиг.1.3 Основни оси 

1.2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 

Предложената географска характеристика подсказва основните закономерности в 
пространственото развитие и получилата се функционална структура на община Стара 
Загора. Подхода към представянето на логиката в пространственото развитие се основава 
на единството на два основни елемента – оси и концентрации.  
Осите пресъздават основните направления на развитие, движение и динамика и 
позволяват да се разбере по какъв начин е подредена и изградена пространствената 
ситуация в общината. Осите са следствие на исторически процеси, а природните 
компоненти също могат да бъдат интерпретирани като обособени оси.  
Концентрациите представляват местата с висока гъстота на урбанистични дейности и 
изграденост на сгради и съоръжения. Концентрации са отделните селища, но и 
разграничимите комплексни концентрации на групи от селища. Метод за тяхното 
открояване е търсенето на селата, активно свързани помежду си с елементи на 
транспортната инфраструктура, заедно с вече посочените оси, обединяващи и разделящи 
отделните селища. 
Пространствената цялост се обезпечава от едновременното усъвършенстване и поддръжка 
на концентрациите, и на осите – връзките между тях.  

1.2.1. ОСНОВНИ ТРАНСПОРТНИ И ПРИРОДНИ ОСИ 

Основните транспортни оси в общината 
се пресичат при град Стара Загора, с 
изключение на АМ „Тракия”, 
преминаваща южно от града /Фиг. 1.3/. 
Осите на север и северозапад са 
успоредните железопътен и първо–
класен автомобилен път към град 
Казанлък. Южната ос е изразена от 
отсечката към Димитровград. В източно 
направление са осите към Сливен 
/второкласен път/ и магистралния път 
с крайна точка Бургас, както и 
железопътната линия към Ямбол. 
Източните оси дават основания същата 
част от общината да се разглежда като 
изходен пункт към различни градове от 
източна България. На югозапад 
паралелно или пресичайки се преминават осите за Чирпан /жп линия и второкласен път/ 
и София /АМ „Тракия”/. Природните оси включват очертанията на Сърнена средна гора и 
земеделските земи на Старозагорското поле – северните райони принадлежат на 
горските, а южните на полските територии. Изведените оси категорично показват начина 
на пространственото развитие на общината и отделните фрагменти, на които е разделена. 

1.2.2. СЕЛИЩНИ КОНЦЕНТРАЦИИ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

Основната концентрация на социални и икономически дейности е общинският център 
/Фиг. 1.4/. Освен град Стара Загора в състава на общината се причисляват и 51 села. 
Анализирани са директните връзки между тях, тоест осигуреността с асфалтиран път 
между произволни села, без да се налага преминаването през друго село. Разкриват се и 
селата, които са пряко свързани с четири или повече села, а именно Старозагорски бани, 
Калояновец, Бъдеще, Могила и Хан Аспарухово. Изброените са транспортни възли с 
местно значение и следва да бъдат възприети като ключови селища за развитие. 
Съобразно обединяващата и разграничаваща функция на транспортните и природни оси, 
както и близостта и свързаността на отделните селища, могат да се формират общо шест 
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Фиг.1.4 Селищни концентрации 

комплексни селищни концентрации. Те представляват групи от селища със сходни 
характеристики и съществуващи контакти и обмен помежду си – разграничим потенциал 
за съвместно действие. Подобно предложение се аргументира и от вече коментираните 
проблеми на общинските села – ограничен брой население и липсващи елементи на 
социалната инфраструктура. Дефиниращите ги оси и техният характер насочва към 
подходящи теми за интегрираното им развитие. 
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1.2.3. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

Съобразно постановките на Закона за административно-териториалното устройство на 
Република България, цялостната общинска структура се състои от едно или повече 
съседни места, заедно с прилежащите им територии. Задължително нормативно изискване 
към създаването и функционирането на общините е наличието на утвърден и обединяващ 
общински център, концентриращ главните обслужващите дейности за цялата община. 
Община Стара Загора напълно съответства на нормативната дефиниция, като е съставена 
от изразен общински център – град Стара Загора и съпътстващите го общо 51 общински 
села. 
Територията на общината се разгръща на 101 940 ха, включващи красотата на Сърнена 
средна гора и плодородието на Горнотракийската низина. На земеделските територии 
принадлежат 63 133,8 ха; на горските – 27 637,8; урбанизираните територии заемат 6 
244,9; водните течения и водните площи – 1 762,2; докато териториите за транспорт и 
инфраструктура покриват 1 196,8 от общината /Фиг.1.5/. 
Анализирането на функционалната структура на общината и приложението на изработен 
геометричен модел, представящ пространството като идеализирана ситуация, позволява 
да се проследят няколко основни закономерности /Фиг. 1.6/. Идеализацията се основава 
на фрагментирането на територията на квадратни модули с дължина на страната по 1 км и 
посочването на преобладаваща им функция. По подобен начин се показва основното 
разпределение на функциите. Доминиращи са земеделските и горските територии. 
Относителният дял на урбанизираните територии е приблизително 6,1%. Откроява се 
паралелната подредба на горските и земеделските територии, следващо преобладаващо 
направлението североизток-югозапад. При срещата на двете категории и на относително 
централна позиция е разположен град Стара Загора, обединяващ функциите обитаване, 
обслужване, рекреация, производство, както и комуникационно-транспортна роля. 
Производствените и логистични функции заемат южните и източни части на града и 
съвпадат с автомобилните и железопътни направления към градовете Сливен и Ямбол. 
Летищният комплекс е разположен на юг от общинския център, докато комплексът на 
Тракийския университет е ситуиран в югозападна посока. Селата от община Стара Загора 
могат да се групират в два основни вида, като първият са селата от Старозагорското поле, 
предоставящи условия за развитието на функциите обитаване и земеделие, а вторият са 
селата от Сърнена средна гора, където могат да се осъществяват функциите обитаване и 
рекреация. Основните републикански пътища и железопътни линии са изградени в 
полската част на общината, включително и АМ „Тракия”, изключение е транспортната ос 
към град Казанлък. Гъстотата на транспортната мрежа е отчетливо по-висока в същата, 
южна част, която е с обезпечен транспортен достъп и добра обвързаност между отделните 
села, въпреки, че се наблюдава прекъснатостта на някои подчертани направления. 
Разграничават се производствено-логистичните направления в североизточна и южна 
посока, заедно с образователно-обслужващата ос в югозападно направление.  
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Фиг.1.5 Функционална структура на община Стара Загора 

 
Фиг.1.6 Геометричен модел на функционалната структура на община Стара Загора 
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1.3. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

1.3.1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

На историята на община Стара Загора принадлежат някои от най-забележителните й 
черти, определящи нейната съвременна значимост и идентичност. Общината Стара 
Загора, възприемана като съчетание на едноименния град, прилежащите му села и 
установените връзки между тях, е закономерно следствие на историческото развитие и 
преплитане на различните му епохи. Всяка епоха е сътворила определени материални и 
нематериални следи, пространствени структури и културни модели, източник на 
вдъхновение и познание за днешния ден. През последните десетилетия следите на 
историята и тяхната пълноценна изява се припознават и като фактор за икономическо 
развитие. Подобна представа превръща съхраняването и разумната съвременна 
интерпретация в основно предизвикателство пред стратегическите документи в България, 
включително и настоящия Общински план за развитие на община Стара Загора. 
Посоченото предизвикателство се подсилва и от впечатляващата хилядолетна история на 
община Стара Загора, разгърната върху времето от праисторията до днес. 

1.3.2. ПОДХОД 

Подходът към историята на община Стара Загора се основава на разбирането за миналото 
като съчетание на трайно и нетрайно във времето. Нетрайните елементи изразяват 
противопоставяне на предходното при преходите между отделни епохи, отвеждащо до 
изгубване на исторически следи. Подобни загуби са следствие от неразбирането на 
значението на историята и поука за съвременното отношение към нея. Трайните елементи 
съответстват на запазеното до днес културно наследство. Коректното определяне на 
неговия обхват е условие без което не може да се осъществи пълноценното му 
съхраняване и обвързване със съвременния живот. Съобразно Закона за културното 
наследство, „културното наследство обхваща материалното и нематериалното движимо и 
недвижимо наследство като съвкупност на културни ценности, които са носители на 
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност”. И 
двата подхода отразяват разширяващите се смисъл и обхват на културното наследство, 
надхвърлящи материалните исторически обекти и присъединяващи разнообразните 
културни модели, формирали се във времето. Необходимо е и разбиране, че наследството 
излиза извън рамката на нормативно дефинираните културни ценности, тоест обектите, 
поставени под юридическа защита. Подобен подход осигурява възприемане на 
наследството в неговата цялост, като съвкупност на всички трайни исторически следи.  

1.3.3. ЗНАЧИМОСТ 

Подобно отношение към историята, показва, че културното наследство е фундаментален 
елемент от цялостната историческа характеристика на община Стара Загора. И трайните и 
нетрайните елементи разказват за закономерностите в развитието в рамките на общината 
и разкриват традиционните оси на развитие, основните селищни концентрации, 
характерните аграрни и рекреационни територии, присъщите за общината икономически 
дейности. Историческата характеристика на общината и анализирането на културното 
наследство, като част от структурата на общинския план, позволяват да се формират 
изводи за общината, които могат да се използват като направляващи идеи при 
разработването на стратегическата част. 
Културното наследство създава идентичността на мястото. Историческите следи придават 
специфичните черти от образа на мястото и позволяват то да бъде разграничено от 
другите – мястото придобива идентичност. 
Историята притежава символични значения, като обозначава разнообразни идеологии, 
културни модели, творения и противоречия, и така провокира паметта и мисленето на 
обществото. 
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Особено актуална е темата за икономическата значимост на културното наследство, 
разглеждано като предпоставка за развитието на туристическата сфера и прилежащите й 
обслужващи функции. Привлекателността на културните ценности, в съчетание с 
адекватно планирана и изградена прилежаща среда, създава туристически продукт с 
високо качество. Развитието на необходимите инфраструктури следва да не застрашава 
културните ценности, а да обезпечава тяхната пълноценна изява и представяне. 

1.3.4. РАМКА 

Екипът се съобразява и с утвърдените институции и документи, иницииращи и 
регламентиращи дейностите по опазването на културното наследство, и очертаващи 
рамката за подхода към него в общинския план. 
Разработването на стратегията съответства на: 

 Закона за културното наследство. Законодателната рамка е основен инструмент за 
опазване на културното наследство в България. Законът установява формите на 
юридическа защита, видовете устройствени схеми и планове на защитени 
територии за опазване на културното наследство, необходимите действия за 
физическа защита. 

 Философията на ЮНЕСКО, организирана около опазване на материалното и 
нематериалното наследство по света, при равнопоставено отношение към 
различните култури; 

 Дейността на Международния комитет за паметници на културата и забележителни 
места /ИКОМОС/, призвана да разпространява общи принципи и методи за 
опазването на археологическите и архитектурни ценности, осигуряващи 
съхраняване на автентичността им. Принципите и методите на организацията се 
основават на Международната харта за консервация и реставрация на паметниците 
и забележителните места – Венецианската харта. 

 Концепцията за Културните коридори на югоизточна Европа, формално признати и 
от Съвета на Европа, като част от мрежата на Културните маршрути на континента. 
Културните коридори следват традиционни пътища, свързващи отделни 
исторически места и осигуряващи движение, контакт и обмен между тях. 
Съвременната концепция е предизвикана от желанието за съвместно действие на 
актьори от различни пространствени равнища за създаването на единна „мрежа от 
културно-туристически продукти”. През община Стара Загора преминава Източния 
трансбалкански път, отличаващ се с уникално съчетание на културни пластове от 
праисторията, най-забележителното наследство от която е опазено и експонирано 
именно в град Стара Загора – неолитните жилища – античността,  средновековието, 
възрожденската епоха, възстановяването на българската държава след 1878 г. 
Характерен е и второстепенния път, насочен от общинския център към град 
Чирпан. 

1.3.5. ПРЕДСТАВЯНЕ 

Динамичното историческо развитие е превърнало общината и нейния подчертан фокус – 
град Стара Загора в несравнимо единство на културни ценности, принадлежащи към 
различни епохи и с различна пространствена изява, както и степен на съхраненост. Те ще 
бъдат класифицирани и проследени съобразно идентифицираните епохи, които изразяват. 
За целите на настоящия анализ са въведени общо четири – Праистория, Античност, 
Средновековие, Османска епоха, Десетилетията преди и след Освобождението. 
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Праистория 
В рамките на община Стара Загора е съществувала забележителна праисторическа 
култура, за която разказват откритите селищни могили и места за добив и обработка на 
мед. Берекетската могила, разположена в непосредствена  близост до старозагорския кв. 
„Кольо Ганчев”, е определяна като най-голямата селищна структура в България, датираща 
от праисторическата епоха. От приблизително същото време, около VI хил. пр. Хр., са и 
неолитните жилища, обгърнати от специално построена сграда, осигуряваща устойчивата 
им консервация. Представените праисторически жилища са световно значим източник на 
познание за начина на живот преди осем хилядолетия, благодарение на високото 
равнище на тяхната съхраненост и на допълващите ги артефакти. 
По време на петото хилядолетие преди новата ера възникват медните рудници в 
местността Мечи Кладенец, намиращи се между град Стара Загора и село Старозагорски 
бани. Не са познати по-стари рудници за добив на мед в Европа. Изброените следи на 
праисторията неминуемо изразяват древността на община Стара Загора и задават нейна 
специфична и неповторима черта. 

Античност 
Урбанистичната история на град Стара Загора започва през II век, когато император 
Траян основава Августа Траяна. Създаването на новия град е посветен на победата на Рим 
над Даките в началото на II век. След успешната развръзка на кампанията отвъд Дунав, 
император Траян се фокусира върху обновяване и строителство на множество градове от 
балканските провинции. По времето на Марк Аврелий, Августа Траяна се утвърждава като 
важен тракийски център, съсредоточаващ разнообразни стопански дейности – обработка 
на метали и дърво, производство на стъкло, активно строителство и създаване на 
мозайки. 
Урбанистичната структура на Августа Траяна отразява римските градоустройствени и 
архитектурни традиции, но притежава и свои особености. Пространствената структура на 
града е изградена от ортогонални улици, оформящи квадратни и правоъгълни квартали, 
акценти са сградите на градския съвет и народното събрание. Необичайно е 
разположението на главния градски площад /форум/ на Августа Траяна. Основният фокус 
на социалния и икономически живот е разположен в непосредствена близост до западната 
порта на града и началото на пътя към Филипополис /днешен Пловдив/. Разположението 
на форума до началото на направлението към античния Пловдив подсказва динамичността 
на контактите и обмена между двата значими тракийски центъра. Мястото се обособява 
като пазарно средище, постепенно се съсредоточават и други обществени дейности, 
включително гладиаторски игри, в съседство са и градските терми – символ на римския 
начин на живот и особено поклонничеството им на хигиената и спорта. Необичайната 
локация и разнообразието на извършваните дейности при форума на Августа Траяна са 
негова отличителна черта. 
Значимостта на Стара Загора в античността се представя от съществуването на сграда на 
Тракийския койнон /формална структура, основаваща се на сътрудничеството и 
подкрепата между градове от провинция Тракия/ и позицията й в пространството – при 
Августа Траяна са се срещали пътищата на запад към Филипополис, на изток към Кабиле 
/днешен Ямбол/ и на север през планинските масиви на Средна гора и Стара планина до 
Никополис ад Иструм /в близост до град Велико Търново/. Подобна характеристика 
напълно съвпада със съвременната роля на града като транспортен център. 
Античната история на общината не принадлежи единствено на град Стара Загора. Край 
село Оряховица е открита тракийска тухлена гробница, датираща от IV век пр. Хр. Село 
Старозагорски минерални бани е курортен център, ориентирано към балнеологията още 
от античността, когато са издигнати местните терми. Интригуващо е и строителството на 
множество крайградски вили в ареала на Августа Траяна и особено сред Средна гора. 
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Посоченият исторически факт неминуемо извежда традиционния потенциал на общината 
за разгръщането на рекреационни дейности и крайградско обитаване.  
През късната античност постепенно се утвърждава името Берое, успоредно градът се 
превръща и в християнски поклоннически център. Любопитен факт е изборът на местен 
епископ за патриарх в Константинопол. Събитието се  е случило през 370 г. 

Средновековие 
По време на ранното средновековие градът става известен и с името Верея, докато през 
VII и VIII век е разположен в центъра на противопоставянето на българската държава и 
Източната римска империя. Неблагоприятната позиция сред динамичните 
взаимоотношения и множеството сблъсъци между двете сили ограничават възможностите 
за съзидателното развитие на града през вековете на ранното средновековие. През VIII 
век, градът за кратко е известен като Иринополис, по името на императрица Ирина, която 
инициира обновяването и затвърждаването на града. След завладяването на българските 
земи от Източната империя градът възстановява стратегическото си значение. 
Положителното развитие на Боруй се запазва и през българските XIII и XIV век, когато 
градът е важен търговски и транспортен център. Средновековието е завещало и 
отбранителните крепости край селата Оряховица и Колена. 

Османска епоха 
През Османската епоха градът получава името Ески Заара. Градът е постепенно 
трансформиран и получава своя османски образ, който може да се обобщи като 
негеометрична пространствена структура и доминиращите форми на построените джамии. 
Градът изгубва величието на античното и средновековното си наследство, но въпреки 
това остава важен регионален център. 

Десетилетията преди и след Освобождението 
През 1877 г. общинският център се превръща в символ на трагичния път към българското 
освобождение, когато първоначално е временно освободен от руските войски и 
българските опълченци, впоследствие отвоюван обратно от османците и опожарен, 
жертвите са хиляди. С подобен негативен сценарии завършва османската епоха на града, 
следи от която са няколко съхранени обекта, единия от които е Ески джамия. 
Деветнадесетият век, свързан с възраждането на българските знание и дух остава на 
следващите епохи храмът „Свети Димитър”, издигнат в края на 50те и началото на 60те 
години. На 100 годишнината от боевете при Стара Загора е посветен мемориалния 
комплекс „Бранителите на Стара Загора”, построен през 1977 г. и пример за 
социалистическото изкуство. 
Събитията от лятото на 1877 г. са предпоставка за превръщането на Стара Загора в 
първия цялостно обновен български град и изграждането й следствие на предварително 
зададен устройствен план, създаден от Либор Байер. Планът на Байер се характеризира 
със своята ортогоналност, контрастираща на османския град и съответстваща на римския 
урбанистичен модел. Планът е съобразен с утвърдените в Европа изисквания за ширина 
на улиците, формирането на главни оси и разполагането на основните обществени сгради 
по продължението им. 
Следващата разграничима епоха в развитието на общината е социалистическият период 
след 1945 г., когато са предприети множество урбанистични интервенции, свързани с 
обновяването на жилищни квартали, изграждането на присъщите за социалистическото 
градоустройство ансамбли от площадни пространства и прилежащите им обществени 
сгради. Реализира се изграждането на многофамилните жилищни и спортни комплекси, 
както и индустриалните зони на града.  
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1.4. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

Изводите от предложената обща характеристика на общината представляват оценка и 
синтез на проучените характеристики и интерпретирането им като потенциал за развитие 
или ограничаващ проблем. 

Идентифицирани потенциали 

Географска характеристика 
 Ключово географско положение, обозначено от събиращите се в границите на 
общината два трансевропейски транспортни коридора, заедно с множество 
автомобилни и железопътни оси с национално или регионално значение. Подобна 
локация неминуемо предоставя необходимите предпоставки за динамично развитие 
на транспортни и логистични дейности. 

 Благоприятни и разнообразни релефни форми и почви, обуславящи преплитането 
на горски и полски територии – основа за съвместно развитие на земеделие и 
туризъм; 

 Обособено разнообразие сред икономическата структура и изявени производствени 
концентрации. Съществуват условия за интегрирането на отделните икономически 
дейности и постигане на ефективно съвместно действие и продукт на отделните 
отрасли. 

 Богатството на топлите минерални извори при село Старозагорски бани. Банският 
комплекс е с хилядолетна традиция и следва да се развие и популяризира като 
балнеоложки център за рекреация. Подходящи са инициативите за провокиране на 
интерес към крайградското обитаване в прилежащите села. 

Пространствено развитие и функционална структура 
 Отчетлива пространствена подредба, показваща утвърдените оси и фрагменти за 

развитие, подсказващи подходящите насоки за бъдещо усъвършенстване. 
 Пресичане на различни транспортни направления на територията на общината и 

мотивирани възможности за  организиране на транспортни и логистични 
комплекси. 

 Ясно разграничими селищни концентрации, притежаващи потенциал за съвместно 
разработване и реализация на проекти, заедно с общо ползване на ключови 
инфраструктурни обекти. 

Историческа характеристика и културно наследство 
 В рамките на община Стара Загора се наблюдава впечатляващо преплитане между 
различни исторически епохи и тяхното наследство. Могат да бъдат откроени 
Праисторията, Античността, Средновековието и съпътстващото го противопоставяне 
на българската държава и Източната римска империя, времето на османския град и 
възраждането на българските знание и дух през XIX век, както и Освобождението 
на България и последващите съзидателни десетилетия от края на XIX и началото на 
XX век, преди да се премине към социалистическия период след 1945 г. 
Съчетанието на следи от различните епохи изразява древността и трайността във 
времето на град Стара Загора и прилежащото му обкръжение и е основание за 
продължаващо развитие. По подобен начин се формира идентичността на община 
Стара Загора и нейната разграничимост – значимост сред останалите български 
общини;  

 Проследяването на историческото развитие позволява да се посочат 
традиционните, утвърдените и подходящи за развитие дейности в общината, 
включително ролята на исторически транспортен и производствен център, 
пространство за рекреация и особено балнеология, крайградско обитаване и 
обработвани плодородни земи от древността – източник на идеи за съвременното 
развитие; 
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 Преплитането на епохите е завещало множество културни ценности, включително 
археологически обекти, места, свързани със забележителни исторически събития и 
личности, архитектурно-строителни обекти, елементи на парковото и градинското 
изкуство. Културните ценности формират характерния облик на градската среда; 

 Общината притежава уникално наследство от праисторическата епоха, чийто 
акцент са неолитните жилища; 

 Съвременна Стара Загора е изградена въз основата на плана на Либор Байер, 
отличаващ се с правоъгълните форми на кварталите си. В съчетание с 
ортогоналния план на Августа Траяна, контрастиращия негеометричен план на 
османската Ески Заара, пространствените трансформации на града са интересен 
факт; 

 Безспорното разнообразие на културните ценности и исторически теми на 
общината, концентрирани в град Стара Загора, но и допълнени от селата в Средна 
гора са потенциал за развитие на туристически дейности. 

 Обновен регионален исторически музей, притежаващ богати експозиции, посветени 
на различни епохи и теми, и възможност за ръководене на различни инициативи в 
сферата. 

1.4.1. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ 

Географска характеристика 
 Съществен проблем са липсващите или недоизградени елементи на 
транспортната система, възпрепятстващи активните контакти и обмен между 
община Стара Загора й съседните общини, както и нарушаващи свързаността 
между отделните села. Подобен недостатък компрометира успешното разгръщане 
на транспорт и логистика, съпътствани от развиващи се обслужващи и 
производствени дейности. 
 Малкият брой на населението на общинските села и липсата на адекватни 
обслужващи дейности застрашава бъдещето им съществуване или роля в 
управлението и развитието на общината. 

Пространствено развитие и функционална структура 
 Липсващи директни връзки между села от общи селищни концентрации, възпиращи 
подходите за сътрудничество по между им. 

 Липсващи подчертани връзки между отделни концентрации, с оглед на 
интегрирането им. 

 Наличие на изолирани села. 

Историческа характеристика и културно наследство 
 Основните проблеми са свързани с недостига на финансови ресурси за проучването 
на културното наследство, открояването на нови исторически обекти и поставянето 
им под юридическа защита. Недостатъчни са инициативите за физическото 
съхраняване на обекти, провеждането на консервационни и реставрационни 
мероприятия. Липсва и разнообразие на проектите за социализация и съвременна 
изява на културните ценности, включително чрез обвързването им с изкуствата. 

 Характерни са загубите на архитектурното наследство от края на XIX век и 
началото на XX век, заменено от социалистическата епоха.  

 Актуален е проблема за информационното представяне и популяризиране на 
културното наследство на областта, включително и чрез приложението на 
съвременните технологии. 

 Липсват инициативи за единното представяне на различните културни ценности от 
град Стара Загора и обвързването им в цялостна система с обекти от съседните 
села;  
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2.  СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

2.1. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ; 

Община Стара Загора запазва добри макроикономически показатели през периода 2008-
2011 г., въпреки спада от 9 % в общия обем произведена продукция в общинската 
икономика за периода 2008 – 2011 г. и намаляващия обем ДМА в хил. лева от 8% за 
същия период. 

Най-голям е спада по показател „Произведена продукция” в сектора Операции с 
недвижими имоти – 42%, следван от сектор Професионални дейности и научни 
изследвания – 28%. Увеличение от 36% показателят отчита в сектор Хуманно 
здравеопазване и социална работа. 

По отношение на показател „Обем ДМА в хил. лева” най - голям спад през разглеждания 
период 2008-2011 г. се отчита в сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 
/-47%/, следван от сектор Строителство с -27%. Много голям ръст на увеличение на 
показателя се отчита в сектор Хуманно здравеопазване и социална работа + 87%. 

Спад се отчита и при  показателите „Приходи от дейността” /8%/ и „Нетни приходи от 
продажби” /7%/, като най - осезателни са нивата на спад отново в сектора  Операции с 
недвижими имоти, съответно 36% и 32%. В същото време се наблюдава увеличение на 
двата показателя в сектора Хуманно здравеопазване и социална работа, съответно с 27% 
и 35%. В сектора на Култура, спорт и развлечения отново се отчита увеличение на 
показателя  „приходи от дейността” с 14% и намаляване на показателя „нетни приходи от 
продажби” с 22%. 

Заетостта запазва сравнително високите си равнища в национален план, като към 2011 г. 
е най-висока /29%/ в сектора на  Преработващата промишленост, следван от сектора на 
търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети /25%/. Най-голям спад се наблюдава в 
сектора Строителство – 28%. Увеличение от 37 % се наблюдава в сектор Други дейности. 

Равнището на безработицата e 5,9 % при 10,4 % за 2011г. за страната. През 2008 г. 
показателят за община Стара Загора е 3,2 %. 

Националният статистически институт не обработва данни и не отчита основни 
макроикономически показатели като БВП на ниво община и по тази причина неговата 
динамика не може да бъде проследена в настоящия анализ.  

От посочените данни за различните показатели може да бъде обобщено, че тенденциите в 
развитието на икономиката на община Стара Загора следват тези на националната 
икономика – силен спад в секторите Операции с недвижими имоти и Строителство. Най-
изявен растеж се отчита в сектор Хуманно здравеопазване и социална работа – тази 
тенденция в голяма степен се дължи на множеството мерки, реализирани със средства от 
националния и местния бюджет и ОП Развитие на човешките ресурси.  

2.2. ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА 

Град Стара Загора е определен като второ ниво – центрове от национално значение на 
територията на районите от ниво NUTS II в проучване на НЦТР за разработването на 
“Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.” Това определение 
затвърждава ролята му на важен промишлен, търговски и транспортен център в страната. 

В структурата на общинската икономика са представени всички важни стопански сектори, 
като  към края на 2011 г. са регистрирани 8 606 предприятия. Този показател отбелязва 
ръст от 6% в сравнение с 2008 г. 

С най-голям дял в края на 2011 г. са предприятията от сектор Търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети:  41 %. Но най-голямо нарастване на този показател в 
разглеждания период 2008г. – 2011 г. има в сектор Други дейности: + 47%, следван от 
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сектор Селско, горско и рибно стопанство: +44%. За сектор Селско, горско и рибно 
стопанство нарастването в голяма степен е стимулирано от ПРСР чрез мерките, насочени 
към земеделски стопанства. Най-голям спад показателят очаквано отбелязва в сектор 
Строителство – 14%. 

С най-нисък дял е сектор Добивна промишленост - 0,07%. 

По отношение на показател „Произведена продукция”  /в хил. лв./ най-голям дял 
/42,85%/ през 2011 г. има секторът Преработваща промишленост, който в същото време 
формира едва 9% от предприятията в общината.  Този факт определя сектора като 
ефективен и формиращ сравнително високи нива на добавена стойност от дейността си. 

С най-нисък дял е сектор Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива /0,10%/. 

Секторът с най-голям дял регистрирани предприятия в местната икономика - Търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети /41%/ формира едва 13,8 % от произведената 
продукция през 2011 г., което го нарежда на трето място, след сектор Строителство, 
който от своя страна отбелязва спад от -14% в броя на регистрираните предприятия в 
края на периода.  

Най-голям дял във формирането на показател „Приходи от дейността” през 2011 г. има 
водещият по дял предприятия сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 
/48,13%/, следван от сектор Преработваща промишленост /24,38%/ и Строителство 
/13,55%/. 

С най-нисък дял е сектор Образование /0,06%/. 

При показател „Нетни приходи от продажби” с най-голям дял отново е водещият по дял 
предприятия сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети /50,71%/, следван 
отново от сектор Преработваща промишленост /24,06%/ и Строителство /12,81%/. С най-
нисък дял е сектор Добивна промишленост /0,10%/. 

При показателя „Заети лица” с най-голям относителен дял през 2011 г. е сектор 
Преработваща промишленост /28,72%/, следван от сектор Търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети /24,79%/ и Строителство /12,27%/. С най-нисък дял е сектор 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива /0,12%/. 

При показателя „Наети лица” тенденцията се запазва и с най-голям относителен дял през 
2011 г. е сектор Преработваща промишленост /32,47%/, следван от сектор Търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети /22,31%/ и Строителство /13,54%/. С най-нисък дял 
отново е сектор Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива /0,12%/. 

Най-висок дял в показателя „ДМА” отново има сектор Преработваща промишленост 
/36,43%/, следван от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети /17,84%/ и 
Строителство /10,94%/. В този изчисляването на относителните дялове на ДМА по сектори 
не се включват секторите Добивна промишленост и Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и възстановяване. С най-нисък дял е сектор Образование 
/0,05%/. 

Секторът Преработваща промишленост включва: Производство на хранителни продукти и 
напитки; Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на облекло; 
Производство на метали и метални изделия /с най-голям относителен дял в структурата на 
общинската икономика/: Производство на ел. съоръжения, машини и оборудване; 
Производство на мебели. Всички изброени отрасли са с дългогодишни традиции в 
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местната икономика, което обяснява и малките колебания в съотношенията между тях за 
периода 2008 – 2011г.  

Въпреки, че няма официални статистически данни на ниво община, като добре развиващ 
се в последните години може да бъде посочен секторът Туризъм и свързаните с него 
хотелиерство и ресторантьорство. През 2011 г. в община Стара Загора функционират 45 
хотела. От тях 1 са с 5 звезди, 2   с 4 звезди, 15 с 3 звезди, 7 с 2 звезди. 10 от хотелите 
са разположени в Старозагорски минерални бани, разпределени в отделните категории, 
както следва: няма с 5 звезди, 2   с 4 звезди, 2 с 3 звезди,  3 с 2 звезди. В други населени 
места на общината са разположени 7 хотела в отделните категории, както следва: 2 с 3 
звезди, 5 с 2 звезди.  

Общината изостава по отношение на предлаганите туристически атракции и възможности 
за развлечения. Очаква се реализираните към настоящия момент два проекта по ОП 
Регионално развитие: ”Превръщане на културно-исторически паметници от Античния 
период на Стара Загора в туристическа атракция”- с преобладаващи инфраструктурни и 
реставрационно-консервационни дейности, както и „Антично наследство на Тракия” – за 
подкрепа на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, да 
запълнят значително тази празнина, но с най-голям потенциал е сътрудничеството с 
местни активни организации в сферата за реализация на съвместни проекти и 
инициативи, свързани с представянето на общината и популяризирането на обектите, 
разработването на нови туристически маршрути и атракции вкл. със съседни общини и 
региони, създаване на по-благоприятна среда за развитие. 

Динамиката в движението на показателите по различните икономически сектори е 
представена в 1.2.1. Макроикономически показатели.  

Най-големите структуроопределящи предприятия в общината, по показател „Приходи от 
продажби”,  са представени в следващата таблица, според данни на икономическия 
годишник на регион Стара Загора: 

Таблица.2.1 Структуроопределящи предприятия в Община Стара Загора 

 

 
Предприятие Седалище 

Брой      
служители 

2011 

КИД 
2008 

Нетни 
приходи   
2011 /х. 
лв./ 

1. Пи Ес Ай АД Стара Загора 316 42.11 198939 

2. Ритъм-4-ТБ ЕООД Стара Загора 27 46.71 190713  

3. Зара-Е ООД Стара Загора 49 46.71 159094  

4. Загорка АД Стара Загора 549 11.05 155230  

5. Захар ЕАД Стара Загора 162 10.81 100621 

6. Градус - 1 ООД Стара Загора 435 10.12 62531 
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Източник: По данни на Икономически годишник на регион Стара Загора, издание на Търговско-
промишлена палата Стара Загора 

Тези предприятия са сред най-големите и в област Стара Загора, както е представено и в 
следващата таблица: 

Таблица.2.2 Структуроопределящи предприятия в област Стара Загора 

Предприятие Седалище 
Брой       

служители  
2011 

КИД 
2008 

Нетни 
приходи   

2011 
/х.лв./ 

1. ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Ковачево 2445 35.11 659720 

2. Мини Марица изток ЕАД Раднево 614 05.20 552443 

3. Пи Ес Ай АД Стара Загора 316 42.11 198939 

4. Ритъм-4-ТБ ЕООД Стара Загора 27 46.71 190713 

5. Арсенал АД Казанлък 6682 25.40 186689 

7. Стандард Профил България АД Стара Загора 678 29.32 49593 

8. Милениум 2000 ООД Стара Загора 315 01.47 47243 

9. Ембул Инвестмънт АД Стара Загора 524 13.10 31008 

10. Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора 781 36.00 30475 

11. Металик АД Стара Загора 504 25.11 30190 

12. Средна гора АД Стара Загора 514 31.02 24496 

13. Прогрес АД Стара Загора 400 24.51 23263 

14. Хранинвест - Хранмашкомплект АД Стара Загора 510 28.93 21856 

15. МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД Стара Загора 1087 86.10 15415 

16. Рудин-Динев и Желев и Сие   Стара Загора 354 42.22 13505 

17. Наталия АД Стара Загора 432 14.13 13375 

18. ДЗУ АД Стара Загора 886 27.33 13034 

19. Нелсен Чистота ООД Стара Загора 272 38.11 7460 

20. УМБАЛ - Стара Загора ЕАД Стара Загора 521 86.10 6551 
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6. Зара-Е ООД Стара Загора 49 46.71 159094 

7. Загорка АД Стара Загора 549 11.05 155230 

8. ОЕТ ООД Казанлък 10 35.14 124202 

9. Захар ЕАД Стара Загора 162 10.81 100621 

10. М + С Хидравлик АД Казанлък 1068 28.12 90940 

11. Брикел ЕАД Гълъбово 1265 35.11 84933 

12. Градус - 1 ООД Стара Загора 435 10.12 62531 

13. Булметал ООД Гурково 432 25.92 56357 

14. Стандард Профил България АД Стара Загора 678 29.32 49593 

15. Милениум 2000 ООД Стара Загора 315 01.47 47243 

16. Ей И Ес Марица Изток І Сървисиз ЕООД Гълъбово 330 35.12 31801 

17. Ембул Инвестмънт АД Стара Загора 524 13.10 31008 

18. Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора 781 36.00 30475 

19. Металик АД Стара Загора 504 25.11 30190 

20. Ремотекс - Раднево ЕАД Раднево 902 28.15 28886 

21. Капрони АД Казанлък 803 28.12 28177 

22. Контур Глобал Оперейшънс България АД Медникарево 465 35.11 27975 

23. Енергоремонт - Гълъбово АД Гълъбово 895 25.62 25063 

24. Средна гора АД Стара Загора 514 31.02 24496 

25. Прогрес АД Стара Загора 400 24.51 23263 

26. Хранинвест - Хранмашкомплект АД Стара Загора 510 28.93 21856 

27. Гуала Клоужърс България АД Казанлък 282 22.22 19324 

28. България К АД Казанлък 406 13.10 17236 

29. Българска Роза Севтополис АД Казанлък 276 21.20 15479 

30. МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД Стара Загора 1087 86.10 15415 

31. Конекс - Тива ООД с. Оризово 434 10.39 14029 

32. Атес ЕООД Казанлък 1197 29.31 13858 

33. Рудин-Динев и Желев и Сие   Стара Загора 354 42.22 13505 

34. Наталия АД Стара Загора 432 14.13 13375 

35. ДЗУ АД Стара Загора 886 27.33 13034 

36. Катекс АД Казанлък 462 13.20 8315 

37. Нелсен Чистота ООД Стара Загора 272 38.11 7460 

38. МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД Казанлък 443 86.10 6999 

39. Благоустройство и чистота ЕООД Гълъбово 305 43.39 6818 

40. УМБАЛ - Стара Загора ЕАД Стара Загора 521 86.10 6551 

Източник: По данни на Икономически годишник на регион Стара Загора, издание на Търговско-
промишлена палата Стара Загора 
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Структурата на общинската икономика може да бъде определена като разнообразна и 
представяща всички стопански сектори, с потенциал за устойчив растеж.  Структурата на 
местната икономика не се различава съществено от тази на област Стара Загора, в която 
основните икономически дейности, са: търговията, преработващата промишленост, 
енергетиката и строителството. Данни на Националния статистически институт, 
обхващащи икономическите показатели на 14 300 фирми, показват, че търговските фирми 
имат дял от повече от една трета част от общия размер на приходите, предприятията от 
преработващата промишленост – 21,3%. Разлика има в производството и 
разпределението на електрическа енергия ни дава 13,5% от приходите – тъй като 
големите предприятия в този сектор са разположени извън община Стара Загора. 
Добивната промишленост формира 6% от общия размер на приходите. И в областната 
икономика въпреки кризата делът на строителството остава над 10%, а през последните 
две години много динамично се развива селското стопанство, чиито дял нараства 
постоянно и е над 4%. Най-многобройна е групата на микро фирмите, по данни на НСИ за 
броя на работниците и служителите в предприятията. Броят на малките фирми /с от 10 до 
49 заети/ в област Стара Загора е над 1 000, а на средните предприятия – около 200. 
Предприятията, които разполагат с персонал над 250 души, са 38. 

По отношение на националната икономика преобладаващ дял имат икономическите 
сектори на преработващата промишленост, търговията и строителството. Подобни са 
различията по отделните показатели във водещите сектори, както следва:  

Най-голям дял на регистрирани предприятия за 2011 г. има в сектор Търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети: 44,72%, /който за община Стара Загора е 41%/.  През 2008 г. 
този сектор също е бил водещ с 45,34% в националната икономика, /както и в тази на 
община Стара Загора -43,82%/. 

Най-нисък дял на регистрирани предприятия за 2011 г. има в сектор Добивна 
промишленост: 0,12%, /който за община Стара Загора е 0,07%/. През 2008 г. този сектор 
също е бил на последно място с 0,13%, /за община Стара Загора липсват данни за този 
период/. 

По отношение на показател „Заети лица” с най-висок относителен дял през 2011 г. е 
секторът на Преработваща промишленост: 28,27%, следван от Търговия и ремонт на 
автомобили и мотоциклети: 27,18% /за община Стара Загора тези показатели са 
съответно 28,72% и 24,79%/. 

През 2008 г. водещ също е  сектор Преработваща промишленост: 31,00%,  следван от 
Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети: 24,47%  /за община Стара Загора тези 
показатели са съответно 31,10% и 23,74%/. 

Най-нисък и при този показател през 2011 г. е делът на  Добивната промишленост: 1,32% 
/за община Стара Загора най-нисък е дела на Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 0,12%/. През 2008 г. 
секторът на Добивната промишленост отново е с най-нисък дял – 1,45%  /за община 
Стара Загора най-нисък е дела на Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива – 0,15%/. 

Най-висок дял на Произведена продукция в националната икономика през 2011 г. има 
сектор Преработваща промишленост: 40,97% /за община Стара Загора този сектор също е 
водещ с 42,85%/. През 2008 г. секторът също е бил водещ с 37,99 % /за община Стара 
Загора този сектор също е водещ с 41,80%/. 

Най-нисък през 2011 г. е делът на сектор Доставяне на води: 1,7% /за община Стара 
Загора най-нисък е дела на Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива – 0,10%/.  През 2008 г. този сектор също е бил с най-
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нисък показател в националната икономика – 1,3%  /за община Стара Загора най-нисък е 
дела на сектор Образование – 0,10%/. 

Най-висок дял по показател Приходи от дейността за 2011 г. има сектор Търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети: 44,02%, следван от Преработваща промишленост: 
24,60%  /за община Стара Загора тези сектори също са водещи съответно с 48,13% и 
24,38%/. През 2008 г. сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети също е 
водещ с 43,10%, следван от Преработваща промишленост: 24,16%  /за община Стара 
Загора тези сектори също са водещи съответно с 50,69% и 22,70%/. 

Най-нисък за 2011 г. е делът на сектор Доставяне на води: 0,85%  /за община Стара 
Загора най-нисък е дела на сектор Образование – 0,06%/. През 2008 г. този сектор също 
е бил с най-нисък показател в националната икономика – 0,82%  /за община Стара 
Загора най-нисък е дела на сектор Добивна промишленост – 3,19 %/. 

От представената информация се налага изводът, че икономиката на община Стара Загора 
има съществен принос при формирането на структурата на националната икономика по 
отношение на основните показатели, доколкото има значително съответствие в 
относителните им стойности. Проследените устойчиви тенденции в 2008 г. и 2011 г. дават 
достатъчни основания да се направи прогнозата, че те ще бъдат запазени и през 
следващия планов период 2014-2020 г., което отново ще постави общинската икономика 
на водещо в място по развитие в страната. 

2.3. ИНВЕСТИЦИИ 

През 2011 г. инвестициите на стопанските субекти в общинската икономика възлизат на 
1 473 508 хил. лв. по данни на НСИ. Най-голям е техният обем в сектор Преработваща 
промишленост /36,43%/, следван от сектор Търговия и ремонт на автомобили и 
мотоциклети /17,84%/ и Строителство /10,94%/. В този изчисляването на относителните 
дялове на ДМА по сектори не се включват секторите Добивна промишленост и Доставяне 
на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване. С най-нисък 
дял е сектор Образование /0,05%/.  

Динамиката в движението на показателя е следната:  най - голям спад през разглеждания 
период 2008-2011 г. се отчита в сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети            
/-47%/, следван от сектор Строителство с -27%. Много голям ръст на увеличение на 
показателя се отчита в сектор Хуманно здравеопазване и социална работа + 87%. 

В същото време много малък брой предприятия в общината са направили опит да се 
възползват от възможностите за безвъзмездно финансиране, които предоставя ОП 
Конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013 г. Проектните предложения 
са 53 на брой на обща стойност 47 446 530 лв. и са свързани както с технологична 
модернизация, така и с покриване на международно признати стандарти и иновации. 
Подадените проектни предложения, свързани с иновации са 6 бр., от които 2 бр. са 
прекратени; 3 бр. са приключени, а 1 бр. е в процес на изпълнение. Проектните 
предложения, свързани с  технологична модернизация и с покриване на международно 
признати стандарти са 47, от които: приключените са 19; прекратените – 10; в процес на 
изпълнение са 2; регистрирани – 16. Като причина за ниската активност могат да бъдат 
посочени слабата информационна кампания в началото на периода, липсата на опит в 
предприятията, недостатъчния административен капацитет на служителите в държавната 
администрация и тежките бюрократични процедури. 

Преките чуждестранни инвестиции в общината през 2010 г. възлизат на 145 154,9 хил. 
лв., като основен интерес за чуждестранните инвеститори са: търговията, производството 
на хранителни продукти и напитки, изделия от каучук и пластмаси и др. 
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Потенциалът на община Стара Загора за привличане на ПЧИ беше оценен в конкурса 
„Градове и региони на бъдещето 2010/11”, организиран от FDi   Intelligence -  нова главна 
дирекция на  Financial Times Ltd, специализирана в области, свързани с преките чужди 
инвестиции и насърчаването им. Стара Загора зае престижното второ място в 2 категории:  
„Първите 5 FDi града за привличане на преки чужди инвестиции в Източна Европа” и 
„Първите 5 FDi микро-градове*  за привличане на преки чужди инвестиции в Европа” 
/*Категорията микро-градове включва тези, с население под 250 000 жители/. 
Проучването на потенциала и характеристиките е отнело повече от половин година. 
Обхванати са 223 града и 142 региона на Европа. Информацията е разглеждана по 
следните 6 критерия: икономически потенциал; човешки ресурси; ефективност на 
разходите; качество на живот /включващ информация за: ниво на безработица; Брой на 
Международните дипломи/сертификати за  образование ; Средна цена на жилищен имоти; 
Брой на болничните легла; Смъртност; Разходите за здраве; Продължителността на 
живота;  Посещения от международен туризъм; БВП на глава от населението/, 
инфраструктура и добри условия за правене на бизнес. 7-ят критерий,  добавен от екипа 
на FDi,  е стратегия за привличане на преки чужди инвестиции. Оценката е извършена от 
независими експерти, привлечени от изданието.  

2.4. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА    

По този показател страната ни се нарежда на едно от последните места сред 27-те страни-
членки, като доклад на Еврокомисията за конкурентоспособността на държавите-членки 
сочи, че производителността на труда у нас е близо 3 пъти по-ниска от средната в ЕС и 
около 7 пъти под тази в Ирландия, която води класацията.  В същото време 
производителността е ключов фактор за икономическото възстановяване и преодоляване 
на последиците от кризата за всеки един участник в икономическия живот. От 
предоставените статистически данни е видно, че община Стара Загора не се отличава 
значително от общото равнище в страната. 

В началото на разглеждания период – 2008г. средната производителност на труда в 
общинската икономика е 48,29%, което е над средните равнища за страната. Най-висока 
е в секторите Строителство /74,09%/ и Операции с недвижими имоти /72,74%/. Най-ниска 
е в сектор Други дейности /12,41%/. В същото време най-голям относителен дял на заети 
лица има в сектор Преработваща промишленост /31,10%/, следван от секторите Търговия 
/23,74%/ и Строителство /15,65%/. Най-нисък е в сектор Образование /0,30%/. 

В края на разглеждания период – 2011г. средната производителност на труда в 
общинската икономика отбелязва спад до 47,63%, което е остава над средните равнища 
за страната. Най-висока остава в сектор Строителство /87,98%/, следван от 
Преработваща промишленост /71,07%/. Най-ниска остава в сектор Други дейности 
/9,57%/. В същото време най-голям остава относителният дял на заети лица в сектор 
Преработваща промишленост /28,72%/, следван от секторите Търговия /24,79%/ и 
Строителство /12,72%/. Най-нисък е в сектор Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива /0,12%/. 

2.5. ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 

Иновацията, както е дефинирана в изследването на иновациите в Европейската Общност 
/CIS/, представлява реализирането на пазара на нов или значително усъвършенстван 
продукт /стока или услуга/ или внедряването на нов или значително усъвършенстван 
производствен процес. Иновацията е резултат от използването на нови знания и 
технологии или на нови комбинации от съществуващи технологии и знания.  

Предприятията с иновационна дейност обхващат всички предприятия с технологични 
иновации, а именно продуктовите иноватори, процесовите иноватори, както и 
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предприятията с незавършена и преустановена иновационна дейност. Според 
променената от 2008 г. дефиниция за иновация организационните и маркетинговите 
иноватори /предприятия с нетехнологични иновации/ също се включват в обхвата на 
иновативните предприятия. 

Инвестициите за научна и развойна дейност са сфера, в която страната ни изостава далеч 
от аналогичните стойности в ЕС, но иновативните предприятия заемат все по-голям дял в 
икономическата структура на страната. По данни на НСИ през 2010 г. делът на 
иновативните предприятия е 27,10%. В този дял съотношението между индустрия 
/предимно от сектори B,C,D,E…/ и услуги /сектори Н и К, раздел 46,58,61,62,63 и 71/ е 
съответно 31,1 към 22. Иновативните предприятия обхващат както предприятията с 
технологични иновации, така и предприятията с организационни и маркетингови 
иновации. По отношение на категорията предприятия преобладава делът на големите с 
250 и повече наети средносписъчен състав /63,2%/, следван от категорията на средните 
със средносписъчен състав между 49-249 /42,3%/ и на малките и микро-предприя със 
средносписъчен състав между 10-49 /21,8%/. 

Делът на предприятията с технологични иновации е 17,7%, разпределен между индустрия 
и услуги в съотношение 22,3 към 11,9. Предприятията с технологични иновации обхващат 
предприятията с продуктови иновации, с процесови иновации и предприятията с 
незавършена и преустановена иновационна дейност. По отношение на категорията 
предприятия отново преобладава делът на големите с 250 и повече наети средносписъчен 
състав /47,8%/, следван от категорията на средните със средносписъчен състав между 49-
249 /28,8%/ и на малките и микро-предприя със средносписъчен състав между 10-49 
/13,7%/. 

Потенциалът за развитие на иновационните предприятия се доказва и от представените 
проектни предложения за финансиране по ОП Конкурентоспособност на българската 
икономика. 

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Югоизточен район през 2010 
г. възлизат на 18 381 хил.лв., което представлява нарастване с 59% спрямо 2007 г. /11 
557 хил. лв./.  

Въпреки недостатъчните статистически данни, може да се твърди със сигурност, че в 
община Стара Загора развиват дейност множество иновативни предприятия. Това се 
дължи на факта, че градът има изградени традиции инженеринговата дейност и във 
високотехнологични производства. За това допринася и подходящата образователна 
инфраструктура.  

В периода 2007-2013 г. в община Стара Загора са изпълнени или са в процес на 
изпълнение 9 бр. проекти по ОПКБИ, свързани с разработване на иновации, както следва: 

Таблица.2.3 Брой проекти по ОПКБИ 

 ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТЗ  ЕКО ИНДЪСТРИ" ООД  

СТЗ  Компресия Недев ЕООД  

СТЗ  СИЛИКА ООД  

 ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ  

СТЗ  АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ ООД  

СТЗ  МИЛКОТРОНИК ООД  

СТЗ  ПРОМЕТ СЕЙФ ООД  
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 СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

СТЗ Феникс БТ ЕООД  

 НИРД  

СТЗ  НЕОСВЕТ ЕООД  

СТЗ  ФИРСТ ООД  

Източник: Областна стратегия за развитие на Област Стара Загора за 2014-2020, НЦТР, по данни на 
ИСУН 

2.6. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИКОНОМИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ 

Много добре развитото предприемачество е сред основните причини за силната местна 
икономика.  

Местната власт се възползва от възможностите, които предоставя финансовият механизъм 
на ЕС JESSICA за мащабна инвестиция в реновирането на Централния общински пазар, на 
който се реализира не малка част от земеделската продукция в общината.  

Освен в традиционните отрасли, изброени в предходните точки, в местната икономика е 
сравнително добре застъпено и социалното предприемачество. То е припознато и от ЕК 
като един от най-гъвкавите и с потенциал за растеж инструменти за справяне с 
последиците от икономическата и финансовата кризи, безработицата и социалната 
изолация. 

Социалните предприятия в общината са представени от: 

Мересев ЕООД, което е общинско дружество, създадено през 1954 г. като кооперация за 
заетост на лица с увреждания. Делът на заетите лица с увреждания е 65% от тях са, което 
му дава статут на специализирано предприятие за трудоустроени лица. Предприятието 
изпълнява поръчки и изделия, включени в утвърдения от МС списък на стоки и услуги, 
възлагани на специализирани предприятия чрез процедура за договаряне по ЗОП. 

Предприятието развива дейност в  три основни направления: 

  шивашко производство; 
  изработка на опаковки; 
  печатарски и книговезки услуги. 

Тих Труд ЕООД Стара Загора е основано през 1958 г. като социално предприятие за 
осигуряване на заетост на хора с увреден слух. Дружеството е част от системата на Съюза 
на глухите в България. Делът на заетите лица с увреден слух е 60%, като това му дава 
статут на специализирано предприятие за трудоустроени лица, ползващо преференции по 
ЗОП. Предприятието извършва дейности работи в три основни направления: 

 разработка и производство на шивашки изделия; 
 ремонтно-строителни и бояджийски услуги; 
 предпечат и полиграфия. 

Сдружение Самаряни, основано през 1998 г., а социалното предприятие е свързано с 
развитието на пчеларството и производството на мед.  

РСЗ „Технитари”, създадено в края на 2004 г. по инициатива на Търговско-промишлена 
палата – Стара Загора. Към него е учредено социално предприятие, което е част от 
Програма за обществени фондове и социални предприятия, изпълнявана от Каунтърпарт 
Интернешънъл – България и финансирана от Американската агенция за международно 
развитие.  

Сдружението оказва помощ на занаятчии роми за повишаване на техния икономически и 
социален статус, за подобряване на условията им на труд и за пълноценната им 
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интеграция в обществото, чрез възраждане и популяризиране на традиционните занаяти, 
бит и култура на етносите в България. Сдружението подкрепя реализирането на 
продуктите на занаятите: бакърджийство, копаничарство, хасърджийство, звънчарство, 
кошничарство, грънчарство, тъкачество, метличарство, дърводелство, налбантство и др. 

Социално предприятие за ръчни плетива е създадено от Агенция за регионално 
икономическо развитие през 2004 г. чрез реализация и надграждане на серия от проекти 
с различни донори. АРИР подпомага група жени с увреждания, живеещи в Дома за хора с 
увреждания – Стара Загора, да изградят устойчиво предприятие на базата на уменията им 
да изработват красиви ръчни плетива. Поради липса на благоприятна законодателна 
рамка и обществена среда предприятието не съществува от 2008 г. 

2.7. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

Идентифицирани потенциални 
 Използване на географското разположение на общината за развитието на 
интермодален транспортен и логистичен център, чрез използването на трите вида 
транспорт: сухопътен, въздушен и ЖП. Икономическият сектор Транспорт, 
складиране и пощи е с показатели около средните за общинската икономика през 
разглеждания период  2008-2011 г. В същото време той е единствения от сектора на 
реалната икономика, който в този период, на спадове на основните икономически 
показатели и увеличаване на безработицата, отбелязва ръст на произведената 
продукция /20%/, ръст в приходите от дейността /16%/, ръст в нетните приходи от 
продажби /19%/, нарастване на ДМА /41%/ и на заетите /19%/.   

 Общинската икономика на Стара Загора запазва добри показатели, въпреки 
трудните условия на национално и регионално ниво. 

Идентифицирани проблеми: 
 Бизнесът в общината идентифицира като един от най-основните проблеми 
недостатъчното количество качествено подготвени кадри за дейностите си – на 
мениджърско, административно и изпълнителско ниво. 

 На второ място се поставя недостатъчното познаване на общината и региона като 
бизнес-профил и възможности за инвестиции и формиране на бизнес-партньорства в 
различни области. 

 Коментира се и недостатъчната подкрепа от страна на местната власт към 
икономическите инициативи и потенциала на предприятията в общината, изразена в 
липсата на политики за насърчаване на развитието на бизнеса и създаване на 
благоприятна бизнес среда. 

 Друг проблем е силната централизация на местната икономика, чийто ясен резултат 
е изоставането в развитието и продължаващите тенденции на обезлюдяване на 
селата в общината. 

 Проблем е и ниската ефективност на мерките за разработване на устойчиви местни 
туристически продукти, основани на съществуващите реални ресурси за рекреативен 
и  културен туризъм, включително чрез колаборация с други общини и региони. 
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3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

3.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

3.1.1. ОБЩО НАСЕЛЕНИЕ И ПОЛОВА СТРУКТУРА 

По данни на НСИ от преброяванията на населението през последните 26 години 
населението на община Стара Загора е намаляло със 16 753 души, като при мъжете с 9 
472, а при жените със 7 281. Тази тревожна тенденция е силно изразена за периода 1992-
2001 с намаляване на населението със 7 790, а от 2001 до 2011 намаляване със 7 553 
души /Фиг. 3.1/. Темпа на намаляване за първия период е 4,6%, а за втория 4,7%. 
Наблюдава се увеличаване на броя на жените спрямо мъжете, като за периода 1985 до 
2011, жените на 1 000 мъже от населението са нараснали от 1 024 на 1 056, т.е. на всеки 
1 000 мъже има 1 056 жени при последното преброяване /Таблица 3.1/. 

Фиг.3.1 Население по пол за община Стара Загора /1934-2011/ 

 

Източник: НСИ – преброявания на населението 1934 – 2011 

Тенденцията за нарастване дeла на жените спрямо мъжете е характерна при по-
напредналите възрастови групи над 45 години /Таблица 3.1/, а съответно се наблюдава и 
противоположната тенденция при по-малките възрастови групи от 0-19 годишна възраст. 

Таблица.3.1 Жени на 1000 мъже от населението в община Стара Загора /1985 – 2011/ 
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1985 1024 927 983 968 1022 1038 1028 1037 1034 1019 996 975 963 1188 

1992 1027 956 948 986 958 937 976 1041 1066 1038 1053 1011 1027 1180 

2001 1046 915 959 950 934 941 940 981 1030 1062 1077 1069 1107 1276 

2011 1056 917 930 923 980 1017 886 920 933 967 1006 1046 1126 1362 

               
Легенда 1985 1992 2001 2011 Превес на жени 1985 1992 2001 2011 Превес на мъже 

Източник: НСИ – преброявания на населението 1985, 1992, 2001 и 2011 

Раждаемост, смътност и прираст на населението 
С цел осигуряване на сравнимост между отделните административни единици стойностите 
за движението на населението са приравнени към 1 000 души от средногодишното 
население. 
Коефициентът за раждаемост представлява живородените деца за съответната 
календарна година разделени на средногодишното население по 1000 души от 
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населението и естественият прираст е разликата между живородени и умрели за 
съответната година разделени на средногодишното население по 1000 души, т.е в 
промили. Механичният прираст се изчислява с разликата между заселени и изселени 
разделени на средногодишното население на 1000 души. 
При формираните коефициенти за раждаемостта се наблюдава тенденция за плавно 
увеличаване в общината /от 10,1 на 10,8/ и в по-горните административни нива /Фиг. 
3.2/. За последната година раждаемостта се връща на нива, приблизително равни на тези 
спрямо 2007 година.  
Както при раждаемостта така и при смъртността се наблюдава плавен темп на 
увеличаване в общината от 12,9 на 13,1 /Фиг. 3.3/. Смътността е на по-високи нива от 
раждаемостта и следователно естественият прираст е отрицателен. 

Фиг.3.2 Раждаемост на 1000 души от населението по административни нива /2007-2011/ 

 
Източник: НСИ 

Фиг.3.3 Смъртност на 1000 души от населението по административни нива /2007-2011/ 

 
Източник: НСИ 

Естественият прираст на община Стара Загора е на по-високи нива сравнено с 
показателите за държавата и значително по-добри от тези за областта. Това свидетелства, 
че общината има водещо значение за естествения прираст на населението в областта 
/Фиг. 3.4/. 
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Механичния прираст има сходни характеристики с естествения до 2010 година, след което 
се наблюдава увеличаване на изселилите се хора спрямо заселените в общината следвана 
от областта /Фиг. 3.5/. 
Резултатите от движението на населението подкрепят общата тенденцията за намаляване 
на населението в общината. 

Фиг.3.4 Естествен прираст на 1000 души от населението по административни нива /2007-2011/ 

 
Източник: НСИ 

Фиг.3.5 Механичен прираст на 1000 души от населението по административни нива /2007-2011/ 

 
Източник: НСИ 

Възрастова структура на населението 
Разпределението на населението по възрастови групи показва, че в общината Стара 
Загора стойностите за населението в трудоспособна възраст /70%/ и над трудоспособна 
възраст /17%/ са на по-добри нива от другите две административни нива /Фиг. 3.6/. 
Въпреки това, като тенденция през последните 26 години се наблюдава намаляване на 
младото население и значително увеличаване на дела на хората над 60 години, както и 
превес на жените спрямо мъжете /Фиг. 3.7/. Тенденция е характерна не само за 
общината, но и за възрастовата структура на национално и областно ниво. 
За периода от 1985 до 2011 се наблюдава рязък спад в населението от възрастовите 
групи от 0-4 /-4867/, 5-9 /-6870/, 10-14 /-6399/, 15-19 /-4908/, както и намаляване на 
населението във всички останали възрастови групи освен при хората над 60 години, 
където увеличението е с 13 990. Това е така, поради влошената социално-икономическа 
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В селата Братя Кунчеви, Хан Аспарухово и Калитиново се наблюдава превес на 
населението в под трудоспособна възраст съпоставено с тези в над трудоспособна. 
Огледална е ситуацията във всички останали населени места с тенденция за увеличаване 
на хората в над трудоспособна възраст /Фиг. 3.9/. 
В село Сладък кладенец е налице 33% население в под трудоспособна възраст, което е 
резултат от разположения там „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост”, както и 
превес на населението в извън трудоспособна възраст /42%/ спрямо останалите две 
групи. 
От характеристиките на възрастовата структура са формирани групи от населени места 
със сходни тенденции; 

 нарастващи – наблюдава се превес на населението от 0-14 спрямо това над 65 
години - Братя Кунчеви, Хан Аспарухово и Калитиново; 

 в застой – населението от 0-14 и над 65 години е по отделно под 25% - 
Богомилово, Еленино, Загоре, Памукчии, Могила, Хрищени, Змейово и град Стара 
Загора; 

 застаряващи – населени места не отговарящи на по-горните две групи. 

Етническа структура 
При анализа на етническата структура на населението освен основните етноси 
/български, турски и ромски/ са използвани и допълни категоризации, като „друг етнос” 
за хора които не принадлежат на основните, такива, които „не се самоопределят” – 
пожелали да отговорят на въпроса за етническа принадлежност, но не се самоопределят 
към нито един етнос, „конфиденциални” – данни анонимизирани според чл. 25 от Закона 
за статистиката и „не са отговорили” - хора, не пожелали да отговорят на въпроса за 
етническа принадлежност. Процентните отношения са към цялото население, а не към 
отговорилите. 
В община Стара Загора процентното отношение на българския етнос преобладава 
/83,5%/, като той има по-високи нива от тези за областта /79,7%/ и страната /76,9%/, 
следван от ромския, турския, другите етноси и несамоопределилите се хора. 
Неотговорилите на въпроса за етническа принадлежност в общината /8,6%/ са с по-
високи нива от тези за областта /7,5%/ и по-ниски от тези за държавата /9,3%/. 

Фиг.3.10 Етническа структура на населението по административни нива 

 
Източник: НСИ - преброяване на населението 2011 
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В 73% от населените места в общината /Фиг. 3.13/ коефициента на образованост е над 
30%, като най-високи стойности има съответно в град Стара Загора /70%/ следван от 
селата Борилово /69%/, Богомилово /63%/, Ново село /62%/, Старозагорските бани 
/61%/, Пряпорец /59%/, Малка Верея /57%/, Лозен /54%/, Казанка /54%/, Сулица /53%/, 
Маджерито /52%/ и Остра Могила /51%/. Съответно най-ниски стойности на коефициента 
за образованост са налице в селата Калитиново /15,6%/, Братя Кунчеви /16,1%/, 
Самуилово /16,4%/, Хан Аспарухово /16,7%/, Воденичарово /21,4%/, Козаревец /22,7%/, 
Полска Могила /23%/, Стрелец /23,1%/ и Сладък кладенец /26,7%/. 
Преобладаващото образователно ниво на населението в 42% от населените места е 
средното образование, а в останалите 58% водещото завършено образователно ниво е 
основното образование, като над 50% е в села Елхово /53%/, Бенковски /57%/, 
Самуилово /59%/ и Борово /64%/. 
Водещи населени места според дела на хората с висше образование са град Стара Загора 
/24%/, Пряпорец /19%/, Ново село /18%/, Борилово /17%/ и Старозагорските бани 
/17%/. 
Над 10% е делът на незавършилите основно образование в селата Братя Кунчеви, 
Дълбоки, Калитиново, Памукчии, Сладък кладенец и Хан Аспарухово, като в някои села 
населението, което никога не е посещавало училище е над 10% - селата Петрово /19%/ и 
Сладък кладенец /28%/. 
 Ниските стойности на коефициента на образованост в някои население места от 
общината могат да се обяснят със социо-културните взаимоотношения в етническите 
групи, които преобладават или са налице в съответното населено място. В цялата община 
се наблюдава, че населението с висше и средно образование от етническите групи е 
значително по-малко от българският етнос /Фиг. 3.14/.  Преобладават хората завършили 
основно и начално образование или такива, които не са посещавали училище изобщо и 
при двете малцинствени групи.  

Фиг.3.14 Разпределение на етносите по степен на завършено образование /2011/ 

 

Източник: НСИ - преброяване на населението 2011 

Образователна инфраструктура 
По данни на МОМН през учебната 2012/2013 година в община Стара Загора има 
функциониращи 80 учебни заведения и детски градини, като според вида на финансиране 
преобладават общинските следвани от държавните и частните /Фиг. 3.15/. По отношение 
на степента на обучение което се предлага в общината има един университет /Тракийски 
Университет/, два колежа /Частен професионален колеж по туризъм „Константин 
Фотинов” и Частен професионален Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги 
Победоносец”/, а средно общообразователните училища са 25, общообразователните 
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училища – 20, а началните училища – 3. В общината преобладават целодневните детски 
градини /ЦДГ/, като е налице и една седмична детска градина /СДГ/, четири обединени 
детски заведения и едно държавно обединено детско заведение. /Фиг. 3.16, Таблица 3.2/. 
От всички учебни заведения в община Стара Загора 82% или 66 от 80 са съсредоточени 
основно в град Стара Загора, което го обуславя, като образователно ядро за общината. 

Фиг.3.15 Брой учебни заведения по вид финансиране в община Стара Загора за учебната 2012/2013 

 
Източник: МОМН 

Фиг.3.16 Брой учебни заведения по вид в община Стара Загора за учебната 2012/2013 

 
Източник: МОМН 

Основна тенденция, която се откроява е съсредоточаването на детските градини 
предимно в гр. Стара Загора, а наличието на други извън града е само в селата Староза-
горски бани, Хан Аспарухово и Хрищени. Сходно е положението и със средните училища. 
Тази тенденция не е характерна за основните училища, където 40% или 8 от 20 училища 
са разположени в по-големите села /Таблица. 3.2/. 
При сравнение на средния брой деца в детските градини на отделните административни 
единици спрямо максимално допустимия брой се наблюдава значително по-голям среден 
брой деца за община Стара Загора спрямо допустимия и спрямо по-високите 
административни нива /Фиг. 3.17/. Този тревожен факт се потвърждава и от броя на 
местата спрямо броя на децата, който за общината е 84,4 места към 100 деца /Фиг. 
3.18/.Това обуславя недостатъчен брой места в детските градини в цялата община.  
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Таблица.3.2 Учебни заведения и детски градини по вид и населено място в община Стара Загора за 
учебната 2012/2013 

Учебно 
Заведение 
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Братя Кунчеви - - - 1 - - - - - - - - 1 
Горно Ботево - - - 1 - - - - - - - - 1 
Дълбоки - - - 1 - - - - - - - - 1 
Загоре - - - 1 - - - - - - - - 1 
Калояновец - - - 1 - - - - - - - - 1 
Кирилово - - 1 - - - - - - - - - 1 
Преславен - - - 1 - - - - - - - - 1 
Стара Загора 1 2 23 12 3 1 1 - 3 19 1 1 66 
Старозагорски 
бани 

- - 1 - - - - 1 - - - - 2 

Хан 
Аспарухово 

- - - 1 - - - - - 1 - - 2 

Хрищени - - - 1 - - - - 1 - - - 2 
Общо 1 2 25 20 3 1 1 1 4 20 1 1 80 
Източник: МОМН 

Според данни на НСИ за учебната 2011/2012 учебна година за да се покрие броя на 
децата в детските градини са необходими 788 места. Наличните за момента места в 
детските градини са 4 260 /невключващи единствената частна детска градина с 60 места/, 
а общия брой на децата е 5 048. Общият броя на групите в общинските и държавните 
детски градини е 182, а в единствената частна – 4. 
По данни на НСИ през последните три учебни години се наблюдава увеличаването на 
броя на децата за детски градини от 4 421 /2009/2010/, 4 797 /2010/2011/ на 5 048 
/2011/2012/. 

Фиг.3.17 Среден брой деца на група в детските градина учебна /2011/2012/  

 
Източник: НСИ 
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Увеличаването на децата за детските градини се потвърждава и увеличаване на децата от 
0-4 годишна възраст през 2011 спрямо предходното преброяване, което впоследствие 
неминуемо ще рефлектира и върху капацитета на детските градини. 

Фиг.3.18 Места на 100 деца в детските градини за учебната /2011/2012/ 

 
Източник: НСИ 

За разлика от детските градини, в училищата на съответните образователни нива се 
наблюдава /Фиг. 3.19/, че средния брой на децата в паралелка е в рамките на 
максимално-минимално допустимите норми според Наредба №7 /от 29.12.2000 за 
определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в 
паралелките, и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/. 
При паралелките в основните класове и 9-12 клас са установени по-ниски средни нива 
спрямо областта и държавата. Единствено изключение правят паралелките в 5-8 клас, при 
които за предходната учебна година са регистрирани по-високи нива спрямо държавата и 
по-ниски спрямо областта. 
Тези характеристики на учебните заведения ни позволяват да направим заключението, че 
в общината броя на образователните институции е достатъчен за покрие необходимостта 
от образование на населението от 1 до 12 клас. 

Фиг.3.19 Среден брой ученици на паралелка по образователни нива за учебна /2011/2012/ 

 
Източник: НСИ 
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3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

При анализа на детските ясли са използвани данни на НСИ от 2010 за техния брой, броя 
деца за ясла и местата в тях, чрез които е изчислен показател за броя на местата на 100 
деца, като показателя в общината /77,6/ е значително по-нисък от стойностите на 
областта /96,4/ и държавата /95,4/ /Фиг. 3.20/. Общия брой на яслите е 14, а на местата в 
тях е 688 и съответно броя на децата е 887 – 452 момичета и 435 момчета. 
Оценката на броя на местата в детските градини еднозначно показва, че броя им е 
недостатъчен със 199 места. 

Фиг.3.20 Места на 100 деца в детските ясли /31.12.2010/ 

 
Източник: НСИ - Районите, областите и общините в Република България 2010 

В общината общо на всеки 10 000 жители има приблизително по 8 общопрактикуващи 
лекари /ОПЛ/, 17 специализирани и 13 зъболекарски практики, както и 4 медицински 
центъра и една болница /Фиг. 3.21/. 
От 52 населени места само в 14 има регистрирани ОПЛ практики /Фиг. 3.22/, като някои 
от тях обслужват повече от едно населено място /Фиг. 3.23/. Това са ОПЛ практики, чийто 
основен адрес е в едно населено място и допълнително обслужват различен брой други 
населени места, с което да се осигурява доболничната медицинска помощ на населението. 
При фармацевтичните обекти на всеки 20 000 души са налични приблизително 9 аптеки, 1 
дрогерия, 1 център за дезинфекция, дезинсекция и дератизация /общо 13 за общината/, 
както и 1 център за неконвенционални лечебни методи /хомеопатия, акопунктура, 
акупресура и др. – общо 13 за общината/. 
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Фиг.3. 21 Доболнична, болнична медицинска помощ и фармацевтични обекти на 10 000 души от 
населението в община Стара Загора 

 

Източник: МЗ; РЗИ – Стара Загора 

Фиг.3.22 Брой ОПЛ практики регистрирани по населени места 

 
Източник: РЗИ – Стара Загора 

Според данни на РЗИ Стара Загора в редица населени места няма регистрирани ОПЛ 
практики и населението не се обслужва от нито една друга практика регистрирана в 
съседно село или град Стара Загора. Това са 16 населени места, като Пъстрово, Змейово, 
Люляк, Колена, Руманя, Подслон, Лясково, Яворово, Християново, Памукчии Бъдеще, 
Стрелец, Петрово, Арнаутино, Ловец и Борово. Броя на обслужваните населени места е 44 
от общо 52 и въпреки това 17 населени места остават без ОПЛ практики, което 
свидетелства, че в някой населени места ОПЛ практиките се препокриват за разлика от 
други, където няма никакви. 
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Фиг.3.23 Регистрирани ОПЛ практики обслужващи повече от едно населено място 

 
Източник: РЗИ – Стара Загора 

В община Стара Загора функционират следните лечебни заведения за болнична помощ на 
населението: 

 "Дом за медико-социални грижи за деца" 
 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД 
 "Многопрофилна болница за активно лечение "Ниамед" ООД, гр. Стара Загора 
 "Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович" АД 
 "Многопрофилна болница за активно лечение Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Стара 
Загора 

 "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" ЕАД, 
гр. Стара Загора 

 "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания 
- Стара Загора" ЕООД 

 "Специализирана неврологична болница за активно лечение Св. Иван Рилски" ООД, 
гр. Стара Загора 

 "Специализирана хирургическа болница за активно лечение Ритъм - РР" ЕООД 
 "Център за кожно-венерологични заболявания - Стара Загора" ЕООД 
 "Център за психично здраве - Стара Загора" ЕООД 
 "Център за спешна медицинска помощ" 

Броя на леглата на 10 000 души от населението разпределен по видовете болнична и 
извън болнична помощ свидетелства, че преобладават леглата в МБАЛ /Фиг. 3.24/, където 
община Стара Загора /6,60/ има по добри показатели както за областта /4,95/ така и 
спрямо държавата /4,42/. В общината многопрофилните болници са следвани то кожно-
онкологичните /1,06/, специализираните /0,64/ и центровете за психично здраве /0,41/. 
Впечатление правят по-ниските стойности на леглата при специализираните болници на 
10 000 души за общината /0,64/ отнесено към областта /2,78/ и държавата /1,80/. Този 
факт, отнесен към леглата в многопрофилните болници /6,60/ свидетелства, че тази 
функция вероятно се изпълнява от тях. 
Открояват се показателите за лечебните заведения за извън болнична помощ 
/медицинските центрове и диагностично консултативните центрове/, където е налице 
малък брой легла на 10 000 души – 0,21 /Фиг. 3.24/, отнесено към броя заведения на 10 
000 души /Фиг. 3.21/ 
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Фиг.3.24 Брой легла на 10 000  души от населението по видове лечебни заведения в община Стара 
Загора /2010/ 

 
Източник: НСИ- Районите, областите и общините в Република България 2010 

3.4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

За развитието на социалните услуги е необходимо да се установят застрашените групи, 
които се нуждаят от превенция, грижи и или друг тип социално подпомагане. Тези групи 
са разисквани подробно в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 
2016 г./, която фокусира предлагането на услуги върху три основни групи: 

 превенция на деца и семейства в риск 
 социално включване на уязвими лица 
 грижи за стари хора 

За учебната година 2010/2011 година се наблюдава, че от всички 345 напуснали деца, 
112 са от 1 до 4 клас, 113 са от 5 до 8 клас и 120 са от 9 до 12 клас. Съответно най-голям 
дял имат децата, които са заминали в чужбина, не желаят да учат и поради семейни 
причини.  Нежеланието за учене и проблемите в семейната среда са основните фактори 
за преждевременно напускане на децата от училище във всички възрастови групи /Фиг. 
3.25/. 
Тенденция през последните три учебни години е увеличаване на броя на деца заминали в 
чужбина за сметка на напусналите поради семейни причини. 

Фиг.3.25 Процентно разпределение на децата преждевременно напуснали училище по причини 
/2008-2011/ 

 
Източник: НСИ – преброяване на населението 2011 
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Наблюдава се превес на хората над 50 години, чиито увреждания са над 50%, като при 
възрастовата група, над 70 години са налице 1 518 души в увреждания от II група. 
Във възрастовата група от 15 до 60 години общият брой на лицата с увреждания е 3 247 
души от 8 732, които представляват 3% от икономически активното население на община 
Стара Загора. 

Фиг.3.26 Население на 16 и повече години със степен на увреждане по възраст /2011/ 

 
Източник: НСИ – преброяване на населението 2011 

Стойностите при децата под 16 години се наблюдават сравнително сходни броеве и в 
трите възрастови групи /Фиг. 3.27/, сходни с тези от 16 до 19 годишна възраст. 

Фиг.3.27 Население под 16 години със степен на увреждане по възраст /2011/ 

 
Източник: НСИ – преброяване на населението 2011 

 При направения по-горе анализ се установи, че са налице 8 732 души със степен 
на увреждане над 50%. Откроява се тенденция, че с увеличаване на възрастта нарастват 
и хората с увреждания от население, нуждаещи се от превенция и социално подпомагане. 
 В община Стара Загора има изградени и функциониращи 43 обекта за социални 
грижи и подпомагане, има и 3 нови планирани за реализация в периода до 2016 година в 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 2016 г./ на Община Стара 
Загора /Таблица 3.3/. 
 По отношение на обхвата, които имат обектите за социални грижи са: 
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 национално ниво – Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център за 
деца и лица, преживели насилие /„Самарянска къща”/, Дом за медико-социални 
грижи за деца /230 места/, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. 
Петрово /82 места/, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Сладък 
кладенец /82 места/; 

 областно ниво – Звено „Майка и бебе”, Областен център по приемна грижа 
/ОЦПГ/, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание 
на деца и ученици със специални образователни потребности – Стара Загора, 
Център за ранна медико-социална интервенция /към ДМСГД/, ЦСРИ за ранна 
психосоциална интервенция, Наблюдавано жилище /НЖ/, Дом за деца лишени от 
родителска грижа – „Незабравка”, „Т. Попова”, „ М. Терезия”, „Българка” с общ 
капацитет 270 места, Защитени жилища /ЗЖ/ – 20 места; 

 общинско ниво – всички останали, които не са включени в по-горните. 
Всички домове за отглеждане на деца в извън семейна среда ще намаляват капацитета си 
и най-накрая ще бъдат закрити и трансформирани в други заведения до 2016 година. 

Таблица.3.3 Планирани и налични социални услуги в община Стара Загора 
№ Превенция на деца и семейства в риск Местоположение Статус 2013 

1 
Дневен център за деца и младежи с увреждания 
/ДЦДМУ/ - 

Стара Загора Налична 

2 
Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ към 
ДМСГД 

Стара Загора Налична 

3 Център за обществена подкрепа /ЦОП/ Стара Загора Налична, за разширяване 

4 Звено "Майка и бебе" /ЗМБ/ Стара Загора Налична 

5 Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ Стара Загора Налична 

6 
Кризисен център за деца и лица, преживели насилие 
/"Самарянска къща"/ 

Стара Загора Налична 

7 
Център за социална интеграция на деца с увреждания 
/ЦСИДУ/ 

Стара Загора Налична 

8 Социален асистент /СА/ Стара Загора 
Налична, за разширяване на броя до 
2015 г. 

9 
Център за информиране, консултиране и подкрепа на 
деца 

Стара Загора Налична 

10 
Център за социална рехабилитация и интеграция на 
деца и младежи /ЦСРИ/ Фондация "Дон Боско" 

Стара Загора Налична 

11 
Ресурсен център за ученици със специални 
образователни потребности - Стара Загора 

Стара Загора Налична 

12 
Център за ранна медико-социална интервенция /към 
ДМСГД/ 

Стара Загора Налична 

13 
ЦСРИ за ранна психосоциална интервенция 
/към СНЦ "Самаряни"/ЦОП/ 

Стара Загора Налична 

14 
Образователни програми и инициативи на общини, 
НПО, училища, МОМН 

Стара Загора Налична 

15 
Превантивно-информационен център /деца и 
младежи, наркозависими/ 

Стара Загора Налична 

16 
Междупоколенческа къща „Свят без граници” – за 
деца и семейства в риск Стара Загора 

Стара Загора Налична, за разширяване 

17 Масови детски градини и училища Стара Загора Налична, за разширяване 

18 Дом за медико-социални грижи за деца/ДМСГД/ Стара Загора 
Налична, за трансформиране - съвместно 
с МЗ 

19 Наблюдавано жилище /НЖ/ Стара Загора Налична 

20 
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
/ДДУИ/ 

с. Петрово Налична, за закриване 

21 
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
/ДДУИ/ 

с. Сл. Кладенец Налична, за закриване 

22 Защитени жилища /ЗЖ/, Стара Загора Нова, до 2015 г. 

23 
Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ – „Малък 
групов дом“ /МГД/ 

Стара Загора 
Налична, за разширяване през 2013 г. - 
2014 г. 

24 ЦНСТ, за деца с увреждания Стара Загора Нова, през 2014 г. 

25 
Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ 
„Незабравка” 

Стара Загора Налична 

26 
Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ „Т. 
Попова” 

Стара Загора Налична 
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27 
Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ „ М. 
Терезия” 

Стара Загора Налична 

28 
Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ 
„Българка” 

Стара Загора Налична 

Услуги за социално включване 

29 Здравни медиатори Стара Загора Налична 

30 
Дневен център за възр. с ментални увреждания и хр. 
псих. р-ва "Св. Св Козма и Дамян"  /ДДД/ 

Стара Загора Налична 

31 Дневен център за възрастни с ментални с увреждания  Стара Загора Налична 

32 Защитени жилища - /ЗЖ/ Стара Загора 
Налична, финансирана по проект. 
Планирано за ДДД през 2011 г. 

33 
ЦСРИ на възрастни хора с психични разстройства  
"Св. Теодор Тирон" 

Стара Загора 
Нова, проектно финансиране през 
2012г.; за ДДД през 2013 г. 

34 ЦСРИ за хора с увредено зрение Стара Загора Налична 

35 
Дом за възрастни хора с физически увреждания 
/ДВХФУ /с 

Стара Загора Налична 

36 Дом за възрастни с психични разстройства /ДВПР/ с. Лясково Нова, за планиране 

37 Център за временно настаняване Стара Загора Финансирана по проект по ОП  

Грижи за стари хора 

38 Домашен социален патронаж Стара Загора 
Налична - разширяване на дейностите и 
капацитетите към малки населени места  

39 Обществена трапезария  Стара Загора Налична 

40 Личен асистент /ЛА/ Стара Загора 
Налични, планирани за разширяване по 
проекти 

41 Социален асистент /СА/ Стара Загора 
Налични по проекти на НПО и планирани 
по проекти 

42 Домашен помощник /ДП/ Стара Загора 
Налични от НПО, планирани за 
разширяване по проекти 

43 Дневен център за стари хора /ДДД/ Стара Загора Изграждане и разкриване след  2015г. 

44 Клуб на пенсионера - общинска дейност Стара Загора Налични и нови дейности 

45 Дом за стари хора  Старозагорски бани 
Налична - продължаване, развитие и 
подобряване на дейностите 

46 Хоспис - медико-социална услуга Стара Загора Нова за планиране 

Източник: Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 2016 г./ Община Стара 
Загора /Таблицата е актуализирана към 2013/. 

3.5. ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА 

С цел изясняване на икономическата активност на населението са използвани следните 
дефиниции: 

 Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през периода от 24 до 30 
януари 2011 г.: са извършвали работа за производство на стоки и услуги поне 1 
час срещу заплащане /в пари или в натура/ или друг доход; не са работили, но са 
имали работа, от която временно са отсъствали поради отпуск, болест, бременност, 
раждане и отглеждане на малко дете /за периода, през който са получавали 
пълния размер на възнаграждението си/, неблагоприятни климатични условия, 
стачка или други причини . /НСИ/; 

 Дефиниция за безработен са лицата на 15 и повече навършени години, които не 
са имали работа през периода 24-30 януари 2011 г., като едновременно с това са 
търсили активно работа в продължение на четири седмици, вкл. наблюдаваната 
седмица, и са били на разположение да започнат работа до две седмици след 1 
февруари. /НСИ/; 

 Икономически неактивни обхваща всички лица, които не са заети, нито са 
безработни през наблюдавания период. /НСИ/ 

Според данните от преброяването на населението в работоспособна възраст от 15-64 
години в община Стара Загора има 112 008 души или 70% от общото население, а в над 
15 годишна възраст има 139 179 души или 87% от общото население. 
При населението в трудоспособна възраст се наблюдава /Фиг. 3.28/, че към януари 2011 
година има 70% икономически активни и 30% икономически неактивни. Нивата на тези 
показатели са по-добри от тези за областта и държавата, но въпреки това се наблюдава 
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Фиг.3.31 Разпределение на етносите по икономическа активност /2011/ 

 
Източник: НСИ - преброяване на населението 2011 

3.6. ДОХОДИ 

В община Стара Загора се намират 60% от всички предприятия, генериращи 41% от 
продукцията и услугите, като разходите за възнаграждения от тези икономически 
дейности са 36% от цялата област. Това свидетелства, че общината има основен принос в 
икономическите дейности в областта /Фиг. 3.32/. 
През последните три години се наблюдава увеличаване на общия паричен доход на 
домакинствата в област Стара Загора за разлика от почти константния такъв за страната. 
Интересен е факта, че е почти нищожен дела на приходите от продажби и други приходи 
в паричния доход, което може да се обясни с икономическата криза и кризата в пазара на 
недвижима собственост. 
Разликата в общия паричен доход на домакинството на национално и областно ниво е 1 
472 лева /Фиг. 3.33/. 

Фиг.3.32 Процент от икономическите дейности разположени в община Стара Загора, като част от 
общите за областта на нефинансовите предприятия /2011/ 

 
Източник: НСИ 
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Фиг.3.33 Общ паричен доход на домакинствата в левове по административни нива /2009-2011/  

 
Източник: НСИ 

Основният източник на парични средства за брутния паричен доход на домакинствата са 
работната заплата, пенсиите следвани от извънработната заплата и самостоятелната 
заетост /Фиг. 3.34/. Информацията се подкрепя и от разпределението по възрастови групи 
и наличието на 19% възрастно население в над трудоспособна възраст. 

Фиг.3.34 Брутен паричен доход на домакинствата в левове по източници за област Стара Загора 
/2009-2011/ 

 
Източник: НСИ 

3.7. ИЗВОДИ  

При оценката на социалната сфера и човешките ресурси са използвани няколко начина за 
пространственото групиране на населените места, респективно техните землища /Фиг. 
3.35/: 

 Коефициент на образованост – представляващ хората с висше и средно 
образование, като процент от цялото население; 

 Население според възрастово състояние: 
 населени места в застой, т.е. възрастното и младото население са под 25% 
по-отделно и са със сравнително сходни стойности; 

 населени места в прогрес, където е налице превес на младото население над 
старото; 
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 в училищата се наблюдава преждевременно напускане на деца от образователния 
процес поради „нежелание” за учене, „семейни причини” и „заминаване в 
чужбина”; 

 при малцинствени групи се наблюдава нисък коефициент на образованост – 28% 
за турска и 7 % при ромска етническа група /Фиг. 3.35/. И при двете групи най-
голям е дела на хората с основно образование, следвани от начално, незавършено 
начално и никога не посещавали училище; 

 според РЗИ – Стара Загора в 20 от населените места /Фиг. 3.35/ не са регистрирани 
или обслужвани от ОПЛ практики регистрирана другаде; 

 регистрирани са 8 732 души от различна възраст с увреждания, като 3 247 души са 
на възраст от 15 до 60 години представляващи 3% от населението на възраст от 15 
до 64 години; 

 при преброяването на населението са регистрирани 30,1% икономически 
неактивно население, което не е регистрирано на борсата и не си търси активно 
работа, както и 9,9% равнище на безработица; 

 за малцинствените групи се наблюдава ниска заетост – 36% при турски етнос и 
29% при ромски етнос, както и висок процент икономически неактивно население 
/52% турци и 57% роми/, което не си търси активно работа и не е регистрирано в 
бюрото по труда. 

Идентифицирани потенциали 
 Възможност за развитие на населените места в демографски застой и застаряващо 
население да се развиват поради наличието на образовано и все още активно 
население; 

 В системата на образованието Тракийския университет  има потенциала да се 
превърне в основен научно-изследователски и обучителен център с разширяване 
на научната дейност, която да е от полза на частния и държавния сектор. 
Възможност за партниране с браншови организации и осигуряване на 
квалифицирани кадри спрямо потребностите на бизнеса; 

 Обвързване на педагогическия факултет с проблемните зони в общината за 
повишаване на образователно – квалификационните способности в населени 
места с преобладаващи малцинства – увеличаване броя на преподавателите – 
увеличаване на броя завършили. Осигуряване на методика за прилагане на 
обучителния процес; 

 Намаляване на ниския образователен статус при малцинствените групи и  
цялото население и увеличаване на техния потенциал за развитие в общината 
/Фиг. 3.35/; 

 Интегриране на практическите занимания на студентите и към икономически 
неактивното население; 

 В малките населени места под 1 000 души  население има наличие на 30 закрити 
/нефункциониращи/ училища /Фиг. 3.35/, със съответната съпътстваща 
инфраструктура, които е възможно да бъдат използвани или трансформират; 

 Преустройване и използване с други цели на домовете за отглеждане на деца в 
извън семейна среда, след тяхното закриване; 

 Подпомагането на лицата в уязвимите възрастови групи в училищата и детските 
градини и след завършване на образованието си за устройване. 
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4. КУЛТУРЕН ЖИВОТ 

4.1. ПОДХОД 

Към културния живот се присъединяват религиозните вярвания, местните обичаи, 
езиковите особености, идеите на общностите и следващите ги дейности и реализации. 
Най-забележителната черта на културния живот е творческата изява на отделния човек и 
цялото общество, обединяваща изразяването чрез художествените изкуства, музиката, 
театъра, киното и основаваща се на човешките дух и познание. Именно преоткриването 
на духа и знанието са предпоставки за пълноценен културен живот, а двете потребности 
могат да бъдат откроени сред вече представената впечатляваща история на община Стара 
Загора и особено сред изразяващите я културни ценности и музеи. Закономерно е да се 
направи заключението, че историята и културата на общинското развитие са преплетени 
по между си и търсенето на връзки между изявата на културното наследство и 
съвременния културен живот са задължителни. Използването на историята като източник 
на вдъхновение и теми при създаването на произведения на изкуството отправя към 
разнообразни възможности пред творческите общности. В същото време, представянето 
на историята чрез изразните средства на изкуството, заедно със съвременната 
интерпретация на съхранените културни ценности, чрез изкуствата, са прекрасен пример 
за тяхното представяне и социализация. Прекрасен пример за това е практиката на 
старозагорската опера да поставя своите спектакли на открито сред античния форум на 
Августа Траяна. 
Подобна обвързаност би могла да получи своят пространствен израз при формирането на 
пространства на среща между история и култура, разположени сред концентрации от 
обекти на културната инфраструктура и културни ценности. 

4.2. КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Културната инфраструктура на общината обхваща местните музеи, театри, опера, кина, 
библиотеки, заедно с традиционните и специфични за българския културен живот 
читалища. Повечето елементи на културната инфраструктура са съсредоточени в 
общинския център, като изключение са повсеместно разположените читалища. 

Музеи 
Съчетанието от местни музеи от една страна разказват и пазят историята на община Стара 
Загора, но и са неразделна част от местния културен живот и изява – изразяват 
непосредствения преход между историята и културата на общината. 
За град Стара Загора е присъщо разнообразието от музеи, посветени на различна 
историческа епоха или тема. Разграничава се Регионалният исторически музей на Стара 
Загора, основан в началото на XX век и преместен в настоящата си сграда в началото на 
XXI век. Разположението на новата сграда на музея върху фрагмент от античната улична 
мрежа на Августа Траяна е символ на приемствеността в развитието на града. Музеят 
притежава уникално праисторическо наследство, заедно с множество значими артефакти 
от епохата на Античността. Част от системата на музеите са и къщата-музей „Градски бит 
XIX век”, представяща бита на старозагорските жители между 1878 г. и началото на XX 
век, както и Балабановата къща, приютяваща изложба на занаятите в Стара Загора от 
края на XIX век. В двора на най-старата старозагорска църква „Свети Димитър” е 
разположен Хилендарският метох, където е организирана възстановка на учебната стая от 
Светиниколското училище, в която е учил Васил Левски. Уникален е и Музеят на 
религиите, разположен в сградата на Ески джамия, съхранена след опожаряването и 
възстановяването на града и построена над основите на християнски храм и тракийско 
светилище. Къщата музей „Гео Милев” притежава и представя богата колекция на 
предмети, свързани с живота и творчеството на поета. 
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Библиотеки 
Особено значими за културния живот на общината са двете големи библиотеки – 
регионалната библиотека „Захарий Княжески” и библиотека Родина, наследник на 
библиотеката към първото читалище в Стара Загора от 1860 г. Днес двете библиотеки 
заедно разполагат с повече от 800 000 тома литература, обозначаващи ролята на 
библиотеките за науката и изкуството в цялата област Стара Загора. 

Театри, опери и кина 
Драматичният театър „Гео Милев” възниква като институция още преди Освобождението, 
а монументалната сграда на театъра е издигната през 1914 г. Старозагорският театър се 
утвърждава като основно културно средище за града и прилежащите села. Възможностите 
за театрална дейност се разширяват от Държавния куклен театър, създаден през 1957 г. и 
сцена на атрактивен международен куклен фестивал, провеждащ се всяка година. 
Старозагорската оперна дейност датира от 1925 г. и през следващите десетилетия 
придобива регионална значимост. През 1971 г. е построена нова сграда, предназначена 
единствено за оперното изкуство в града. Две десетилетия по-късно сградата пострадва 
при пожар, за да бъде обновена през 2010 г. и да обогатява културния живот на местните 
жители и съседните й общини. 
Кината на Стара Загора са три, като най-старото сред тях е реновираното кино 
„Комсомол”, където са се провеждали прожекции преди три десетилетия и получило 
съвременното си име „Различният комсомол” за да се подскаже историята на киното, но и 
неговата промяна. 

Читалища 
Читалищната дейност в България съществува повече от 150 години и е символ както на 
търсенето българските идентичност, писменост и просвета в условията на османското 
робство, така и на поддържането им след Освобождението до днес. Традиционната 
дейност на читалищата като единство на различните проявления на културната сфера, 
включително музейна, библиотечна, театрална дейност, се разширява днес до развитието 
на съвременни и алтернативни изкуства. Читалищата са основата на културата и в 
община Стара Загора, където според Регистъра на народните читалища са регистрирани 
общо 51 читалищни институции. В град Стара Загора са съсредоточени 10 читалища, 
докато останалите културни средища са разпределени равномерно сред селата на 
общината. Единствено селата Воденичарово, Колена, Ловец, Люляк и Пъстрово са лишени 
от читалищната дейност. Традиционни центрове на обществена дейност са читалищата в 
селата Дълбоки, Казанка, Преславен, Ракитница и Сладък Кладенец, основани в края на 
XIX и началото XX век, две от Старозагорските читалища датират още от преди 
Освобождението /Свети Климент Охридски и Родина/. Множество от читалищните сгради 
се отличават с влошено състояние на сградния фонд, а някои от читалищните институции 
не притежават собствена сграда. Народното читалище в с. Старозагорски бани е участник 
/резерва/ в проекта „Глоб@лни библиотеки - България”, ориентиран към подобряването 
на достъпността до информация, познание и техният обмен. 

Религия 
Религията представлява част от начина на живот на общината и е представена от 
множество православни храмове, изградени в град Стара Загора и селата от общината. 
Големият брой храмове, които според Националния регистър на храмовете в България 
наброяват общо 42, подсказва значимостта на религията за живота на местните жители. 
Осем от сградите са разположени в град Стара Загора, като забележителен е храмът 
„Свети Димитър”, издигнат през 1859-1861 г. и реставриран средата на XX век.  
Многообразието на религиозните сгради се допълва и от старозагорските арменска, 
католическа и протестантска църкви, заедно с емблематичната Ески Джамия, преодоляла 
опожаряването на града през 1877 г. и днес функционираща като Музей на религиите.  
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Културни дейности 
Елемент на културната сфера в общината е и сдружението с нестопанска цел „Клуб на 
етническите общности”, което заедно с Музеят на религиите въвежда темата за 
културното многообразие на общината и възможността за нейното подчертаване сред 
културния живот на общината и включването й в местното туристическо предлагане.  
Културният календар на общината впечатлява с наситеността си от различни събития, 
посветени на честването на забележителни исторически събития и личности, религиозни 
празници, представяне и пресъздаване на изкуствата. 
Същевременно, присъщ за общината е съхраненият селски бит, присъединяващ 
разнообразни обреди и чествания на религиозни и народни празници. В селата 
Оряховица, Дълбоки, Кирилово и Лозен могат да бъдат открити подредени етнографски 
сбирки, разказващи за отминалите епохи от живота на българския народ. 
Съчетанието от утвърдени културни институции и ежегодните културни мероприятия 
формират значимия културен живот в град Стара Загора и прилежащите й села и го 
превръщат в отличителна черта общината. 

4.3. ИЗВОДИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА 

Идентифицирани потенциали 
 Разнообразна културна инфраструктура с доказани и регионално значими културни 
институции, включително регионалния исторически музей, драматичния театър и 
старозагорските опера и библиотеки; 

 Регионалният исторически музей като единство на уникални археологически 
обекти и ценни експозиции в основната сграда на музея, заедно с провежданата 
изследователска дейност. Музеят притежава потенциала да изпълнява ролята на 
посредник между старозагорската история и култура; 

 Пространствена обвързаност между основните културни институции в общинския 
център и основните археологически ценности на Августа Траяна – разположени в 
непосредствена близост между градската градина; 

 Съществуващата практика за обвързване на културните ценности и институции, 
изразена от представяните оперни представления сред разкрития античен форум 
на Стара Загора; 

 Впечатляващ брой читалища и религиозни храмове, изградени през последните два 
века и съхраняващи българския дух. Според данни на национални регистри в 
общината могат да бъдат открити 51 читалищни институции и 42 религиозни 
храма; 

 Повсеместно разположените читалища и храмове позволяват организирането на 
единна система от културни обекти и тяхното съвместно представяне – възможност 
за обособяването на общ културно-туристически продукт между отделните села 
при обвързването им с общинския център; 

 Община Стара Загора се отличава с характерно културно многообразие, следствие 
на съвместното съжителство на различни етноси. Съществуват уникални за 
България подходи за представянето на различните културни модели, изразени 
основно от Музеят на религиите, помещаващ се в сградата на Ески Джамия, но и от 
инициативите на сдружението „Клуб на етническите общности”. 

 Селата от общината са запазили своите традиционни обичай и селски бит, като в 
селата Оряховица, Дълбоки, Кирилово и Лозен са подредени автентични 
етнографски сбирки. 

 Богат и наситен с множество събития и инициативи културен календар. 

Идентифицирани проблеми 
 Недостатъчно идеи и инициативи за съчетаване на историята и културата на 
общината, при които историята се използва като провокатор за творческите 
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процеси, а културните дейности предоставят нови интерпретации и приложение на 
историческите обекти; 

 Липсват достатъчно интегрирани подходи за съвместно действие и споделени 
резултати от страна на общинските читалища; 

 Неразработени културни пътища за единно представяне и формиране на културно-
туристически продукт между църквите на общинските селища; 

 Неизползвани възможности за създаването на общ културен продукт, основаващ се 
на темите изкуство, религия, читалищна дейност, културно многообразие и селски 
бит и начин на живот. 

 Пренебрегнат потенциал на откритите публични пространства в град Стара Загора 
за използването им като арена на културни дейности; 

 Влошено състояние и нужди от реновиране на сградния фонд на множество 
читалища и храмове; 

 Необходимост от обогатяване на читалищните сгради с нови съдържания и 
функции, съответстващи на съвременните и алтернативни форми на изкуство. 
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5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

5.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ 

Транспортни коридори с национално и наднационално значение 
През територията на Община Стара Загора преминават два Пан-европейски транспортни 
коридори – ОЕТК №8 и ОЕТК №9. Общоевропейският транспортен коридор №8 /Дуръс-
Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна/ провежда трафика от и за Адриатика, 
осигурявайки международните потоци между Балканите и Централна и Западна Европа. 
ОЕТК №8 проследява известния от древността транспортен коридор “път на коприната”, 
свързвал Европа и Азия. Общоевропейският транспортен коридор №9 следва 
историческото трасе Източен трансбалкански път, което е един от най-важните културни 
коридори и обвързва културни ценности от различни епохи. Тази транспортна ос 
провежда международните потоци по направлението Букурещ-Русе-Бяла-Велико Търново 
-Стара Загора /Е-85/І-5/, посредством моста над река Дунав при Русе. Изграждането на 
скоростен път по трасето на ОЕТК №9, доизграждането на АМ „Тракия” и модернизирането 
на жп инфраструктурата по двете направления, ще осигурят балансираното развитие на 
системата от населени места в региона. 

Интермодален транспорт в региона 
През територията на Община Стара Загора преминават най-важните за страната 
направления за мултимодален транспорт.  На базата на международни договорености и 
маркетингови анализи и проучвания, това са и приоритетните инфраструктурни 
направления на българска територия за развитието на комбинираните превози. На 
територията на общината се пресичат и трасетата на трансевропейските транспортни 
коридори. Важно значение за международните комбинирани превози е пресичането на 
основни железопътни линии от ж.п. мрежата на България, а допълнителен фактор за 
развитие на интермодален транспорт в Община Стара Загора, е наличието и на летище. 
Модернизираното на летище „Стара Загора” би спомогнало за осъществяването на карго 
полети, селскостопанска авиация, чартърни пътнически полети, специализирани 
хеликоптерни полети и др. 

Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура 
На територията на Община Стара Загора има изградени участъци от автомагистрала  
„Тракия”. Общата дължина на републиканската пътна мрежа е 138,5 км, като 45,68 км от 
тях са автомагистрали и пътища І-ви клас, 40,40 км са пътища ІІ-ри клас, а останалите 
52,42  км – пътища ІІІ-ти клас. Общинските пътища са с обща дължина 260 км и в по-
голямата си част са в добро състояние. През територията на общината преминават 
следните важни пътища /Фиг. 5.1/:  

 АМ „Тракия“ /Е-80/ София-Пловдив-Стара Загора-Бургас, част от Общоевропейски 
коридор №8 

 Първокласният път I-5  Русе/Бяла-Велико Търново-Стара Загора-Кърджали-граница 
Гърция  /Е-85/ формиращ   направлението на ОЕТК №9, който провежда 
международните  потоци между България и Румъния през “Дунав мост – Русе”. 

 Второкласен пътII-57, насочен към Раднево и  
 Второкласен път II-66 – на североизток към Сливен и на югозапад към Чирпан.  
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Фиг.5.1 Автомобилни пътища в община Стара Загора 

 
Източник: АПИ 

Дължината на републиканските пътища на територията на Община Стара Загора 
съставляват 21,00% от пътната мрежа в областта и приблизително 6,73 % от пътната 
мрежа в ЮИР. Относителният дял на второкласната пътна мрежа в общината 29,06% е по-
висок от средната стойност за областта - 24,77% и от средният показател за ЮИР – 24,17 
%. Относителният дял на третокласната пътна мрежа гравитира около средните стойности 
за областта и региона. На територията на общината няма изградени ГКПП. 

Железопътна мрежа и обслужване 
Общата дължина на жп линиите на територията на Община Стара Загора е 113,45 км. 
Общата дължина на удвоените жп линии е 37,2 км или 24,69 % от всички жп линии в 
общината. Гъстотата на железопътната мрежа в общината е приблизително 11,1 км на 100 
км2 и сред най-високите показатели за страната /Фиг. 5.2/. Европейското споразумение за 
главните международни жп линии /AGС/ включва жп линията, преминаваща през 
територията на областта: Е95 – Русе-Г.Оряховица-Стара Загора-Подкова – IV главна жп 
линия и Пловдив-Зимница-Карнобат-Бургас. Община Стара Загора се обслужва от три 
главни железопътни линии: 

 главна линия София-Пловдив-Стара Загора-Ямбол-Бургас/Варна; 

 главна линия Русе-Стара Загора-Подкова-съставен елемент на ОЕТК №9, обслужва 
област Велико Търново като провежда транспортните потоци от р. Дунав към 
вътрешността на страната. Това е единственото жп направление със сухоземен 
достъп до Румъния посредством  “Дунав мост – Русе-Гюргево”; 

 главна линия Русе-Горна Оряховица-Стара Загора-Димитровград-Свиленград.  
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Фиг.5.2 Железопътна инфраструктура 

 
Източник: АПИ 

Въздушен транспорт 
Летище „Стара Загора“ се намира на 2 км от град Стара Загора, в съседство с квартал 
Колю Ганчев. Летището има лиценз за обслужване на международни полети, но не 
функционира от 2009 г., но има разработен проект за реконструкция и преустройството 
му за карго и граждански полети, като се очаква отдаването му на концесия. 

5.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ 

Електроенергийна инфраструктура 
Основен източник на електроенергия за Община Стара Загора е националната 
електроенергийна система, посредством ел. подстанция “Стара Загора” - 220/110/20 кV, 
като получава напрежение от ТЕЦ “Марица Изток 2” посредством електропровода „Верея”. 
На територията на общината попадат и ел. подстанциите „Зора”, „АТЗ”, „Тягова” и 
„Пресков”, които са заводски и са от общосистемно значение, без да имат пряко 
отношение към захранването на общината. Всяка от подстанциите 110/20 кV е включена 
двустранно в мрежата 110 кV, което повишава сигурността на захранването в авариен 
режим. Електроразпределителната мрежа е технически изправна. Всички населени места 
от общината са електрифицирани, като голяма част от селата се електроснабдяват от 
въздушни изводи 20 кV, а в града мрежата е кабелирана. Изградената електропроводна 
мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на подстанциите, 
като всяка от градските подстанции има определен район на захранване. Като цяло 
електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на добро равнище, но 
има участъци с нарушени механични и електрически параметри. Строителството на нови 
трафопостове решава потребностите от нарасналите товари. 
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Възобновяеми източници на енергия 
Южните части от територията на общината попада в зона, където съществуват природни 
условия за използване на слънчевата енергия за производство на ел. енергия. В 
границите на тези части от територията на общината при конкретни инвестиционни 
проучвания могат да бъдат открити терени, подходящи за изграждане на соларни 
централи.  

Газопреносна и газоснабдителна мрежа 
През територията на Община Стара Загора преминават отклонения на националната 
газопроводна система в страната. В Община Стара Загора газификацията е започнала 
отдавна, главно със снабдяването на  големи промишлени консуматори. Захранването на 
общината с природен газ се осъществява от магистрален газопровод, минаващ южно от 
град Стара Загора. Точката на захранване се намира на 6 км източно от града до с 
Калитиново.  

5.3. КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Съобщения 
Проследената тенденция в промяната в броя на пощенските, телеграфните и телефонните 
станции показва много леко намаляване на техния брой. Едновременно с това, обаче, се 
наблюдава рязко увеличение на пощенските агентства през разглеждания период. Това се 
дължи най-вече на бързото навлизане в сектора на много частни компании, които намират 
широк пазар за услугите си, както сред развиващия се бизнес, така и сред обикновените 
потребители. 

Информационни и комуникационни технологии 
Телекомуникационната и съобщителната мрежи на територията на Община Стара Загора 
са добре развити, като тук се пресичат южния клон на оптичния кабелен пръстен и 
напречната връзка Велико Търново-Стара Загора, свързваща южния и северен клон на 
оптичнaта система. Всички населени места са обхванати от фиксираната телефонна мрежа 
на БТК АД. В по-големите от тях се предлагат и услугите на други фиксирани телефонни 
оператори. 
В сравнение с останалите държави от ЕС, България се отличават с ниски показатели за 
развитие на информационното общество. По информация на НСИ за 2011 г. в област 
Стара Загора 44,7% от домакинствата имат достъп до интернет, съответствайки на 
стойността общо за цяла България – 45%, и значително изоставаща от тенденциите за ЕС 
– 68%. В общината се прилагат мерки за развитието на преносна комуникационна мрежа, 
основаваща се на NGN технология, и която ще позволи използването на високоскоростен 
интернет във всеки дом. Жителите на Община Стара Загора вече се ползват от услугите 
на високоскоростните връзки изградени на базата на ADSL абонатен достъп. Сериозен е 
проблемът с достъпа до Интернет в селата, където осигуреността на домакинствата с 
компютри е твърде ниска и е необходимо изграждането на публични места за достъп до 
мрежата. 

5.4. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Водопреносна и водоснабдителна мрежи 
В общината няма населено място без изградена водопроводна мрежа, водоснабденото 
население е 100%, но голяма част от мрежата е амортизирана, а друга част – с 
недостатъчни диаметри, което води до големи загуби на вода.  
Стара Загора и селата в общината разчитат за питейно-битово водоснабдяване от 
подземни източници. За град Стара Загора това са: 

 Водоизточник “ Беш Бунар”, в експлоатация от 3-ти век;  
 Водоизточник “Кольо Ганчево”, в експлоатация от 1950 г. Използва се за 
водоснабдяване на промишлената зона на града. 
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 Водоснабдителна група “Стара Загора-Дунавци”, в експлоатация от 1955 г. Състои 
се от “Дунавци-запад” - дебит около 150 л/с, “Дунавци – изток” – дебит 50-130л/с 
и “Дунавци-център”. За усвояването на тези води е изграден гравитачен 
водопровод до гр. Стара Загора, с дължина 51 км, от които 11 км са положени в 
тунелите на деривационния канал от яз.”Копринка” за ВЕЦ „Стара Загора”. 
Водоползването се осигурява за сметка на прехвърляне на води от басейна на р. 
Тунджа. 

 Водоснабдителна група “Ягода-Зимница” се основава на прехвърляне на води от 
басейна на р. Тунджа – дебит 1 100 л/с. Подпочвените води от терасата на р. 
Тунджа се препомпват до билото на Средна гора и се довеждат гравитачно до 
главния разпределителен водоем на Стара Загора. Върху качеството на подземните 
води, главно за вододайна зона “Ягода-Ръжена”, оказват влияние инфилтриращите 
се в зоната води от р. Тунджа, а също и редукционните процеси, протичащи 
непосредствено в подпочвените води. Особено обезпокоителен е фактът, че 
отстоянието на тази вододайна зона е на 9 км от вливането на довеждащия 
колектор за град Казанлък в р. Тунджа. Въпреки добрата ефективност на ГПСОВ 
Овощник, при сушави години, вследствие инфилтрацията на води от р. Тунджа, в 
кладенците мигрират замърсители от отпадъчните води на промишлените 
предприятия на община Казанлък. 

Всички описани по-горе водоизточници според сезона могат да осигурят на входа на 
града 1150-1200 л/с.  
Селищата от общината се снабдяват от централния водопровод на града /Хрищени, 
Старозагорски бани и др./, както и от собствени /Ново село, Калояновец, Борилово, 
Сулица и др./ или общи за група селища водоизточници /напр. Бъдеще-Петрово-
Маджерито-Загоре/. 
Водозахранването е подсигурено при необходимост с помпени станции и водни кули. За 
постигане изискванията за качество на водите са изградени пречиствателни станции и 
пречиствателни съоръжения за питейна вода. 
Всички селища в общината са централно водоснабдени. Ползваното средно водно 
количество за селищата от общината е 21 434 куб. м/сек.  
Вътрешната водопроводна мрежа на града има обща дължина 199,5 км. 
Експлоатационното поддържане на водопроводната, канализационна система и 
пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води на територията на община Стара 
Загора се осъществява от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора. 
Дружество е със 100 % държавна собственост. Териториалният обхват на дейността на 
дружеството се простира върху  12  общини – всички 11 общини от област Стара Загора и 
община Тополовград.  
През периода между 2006 и 2013 г. ВиК ЕООД - Стара Загора, реализира  проект  за 
рехабилитация на водопреносната мрежа на Стара Загора на стойност 11 176 000 евро. 
Проектът даде възможност да се реконструира водоснабдителната мрежа, 
водоснабдителната система „Ягода” и главния водопровод „Дунавци”, което намали 
водните загуби и гарантира редовно водоснабдяване на гр. Стара Загора и на общините 
обслужвани от дружеството. С осъществяването на този проект се ликвидира 20-
годишният режим на целогодишно ограничено водоподаване за населението. 

Канализационна мрежа и пречистване на отпадни води 
Степента на изграденост на канализационната мрежа в град Стара Загора е 92%. В 
канализационните мрежи на населените места могат да се заустват само производствени 
отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и 
селищните пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на обслужващия 
ги персонал.  
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През април 2011 година в Стара Загора бе въведена в експлоатация пречиствателна 
станция за отпадъчни води. Съоръжението за пречистване на отпадъчни води и 
довеждащия колектор към него бяха изградени с финансиране от 14,3 млн. евро, като 
75% са осигурени по програма ИСПА на ЕС и съфинансиране от Европейската 
Инвестиционна Банка /15%/ и от Републиканския бюджет на Р. България /10%/. 
Възложител при строителството е Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, ИА ИСПА. ПСОВ е собственост е на Община Стара Загора, предадена с 
договор за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, за 
срок от 10 години.  
Съгласно Закона за водите, община Стара Загора съвместно с другите компетентни 
органи,  упражнява контрол върху ефективната работа на ПСОВ. Според действащото 
законодателство, ПСОВ подлежи на задължителен емисионен контрол 2 пъти годишно, а 
канализационните системи 1 път годишно.  
ПСОВ гр. Стара Загора е проектирана за 256 300 еквивалент жители. Отпадъчните води 
преминават механично и биологично пречистване, отстраняване на азот и фосфор и 
пречистени се заустват в р. Бедечка. Все още остава нерешен проблемът с окончателното 
депониране/използване на утайките от пречиствателната станция. 
В канализационната мрежи на Стара Загора се заустват и производствени отпадъчни 
води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните 
пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на обслужващия ги 
персонал: „Загорка” АД, „Градус” ООД, „Бисер Олива” АД и редица по-малки 
производствени предприятия. 
В изпълнение на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите предстои доизграждане на 
санитарната система на Стара Загора, която предвижда пълното изграждане на 
канализационни съоръжения за отвеждане фекално-битовите води от кварталите Кольо 
Ганчев, Зора, Лозенец и индустриален квартал Голеш /8% от населението/ до ПСОВ гр. 
Стара Загора за пречистване. Изпълнява се проект по изграждане канализация и 
отвеждане на отпадъчните води на с. Богомилово, Тракийския университет и кв. Атюрен 
до ПСОВ гр. Стара Загора. 
В изпълнение на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите, държавата и общината трябва 
да изградят санитарни системи за събиране, отвеждане и третиране на отпадъчните води 
на населените места над 2 000 еквивалент жители до края на 2014 г. За община Стара 
Загора в тази категория вероятно попадат селата Хрищени и Калояновец, които имат 
многобройно население и развита промишленост за обработка на земеделска продукция. 
Под изискванията на Директива 91/271/ЕЕС попадат и селата под 2 000 еквивалент 
жители, в които има изградено съоръжение цялостно или частично събиране на 
отпадъчните води – изискването за тези селища е да се пречистват обемите, които вече се 
събират. В тази категория попадат не по-малко от 10% от селата в община Стара Загора. 
За нуждите на малките населени места /под 2 000 и от 2 000 до 10 000 еквивалент 
жители/ в изминалия програмен период беше направена методическа разработка, 
поръчана от Програмата за развитие на селските райони, в която се препоръчват 5 типа 
санитарни системи особено подходящи за малките населени места на България, вкл. 
ЕкоСан системи. 
Съществено предизвикателство, свързано със задълженията за третиране на отпадъчни 
води, са и въпросите, касаещи третирането на отпадъчните води и физиологичните 
отпадъци от животновъдството. 
  



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 

Велдер Консулт ООД 153 

5.5. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФРАСТРУКТУРНОТО РАЗВИТИЕ И СВЪРЗАНОСТТА 

Идентифицирани потенциали 
 Благоприятно географско разположение в рамките на Балканския полуостров; 
 Наличие на международни транспортни коридори /Пан-европейски транспортни 
коридори – ОЕТК №8 и ОЕТК №9/; 

 Добре развита железопътна инфраструктура, фактор за развитие на интермодален 
транспорт в Община Стара Загора; 

 Възможност за изграждане на скоростен път по трасето на ОЕТК №9; 
 Възможност за обслужване на международни полети при реконструкция и 
преустройството на летище „Стара Загора”; 

 Изградени основни мрежи на техническата инфраструктура- телекомуникационна и 
съобщителна мрежи, електроразпределение, газопреносна и газоснабдителна 
мрежа; 

 Възможности за разширяване на използването на алтернативни енергийни 
източници /слънчева енергия/. 

Идентифицирани проблеми 
 Физически амортизирани водоснабдителни  мрежи, с висока степен на аварийност 
и големи загуби, като в по-голямата си част са с изтекъл срок на амортизация; 

 Ниска енергийна ефективност на използваните машини и съоръжения; 
 Необходимост от подобряване управлението на водоснабдителните системи за 
града; 

 Нисък дял на хората в селата с достъп до интернет. 
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6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

6.1. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; 

6.1.1.  ГЕОМОРФОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

При новата физикогеографска регионализация територията на община Стара Загора 
попада в две области: Краищенско-Средногорска област /подобласт Сърнена гора/ и 
Горнотракийско-Бургаска област /подобласт Горнотракийска/. 
На юг, територията на община Стара Загора е разположена в източната част на 
Горнотракийската низина – Старозагорското поле, а на север-северозапад обхваща 
подножието и южните склонове на Сърнена гора. Надморската височина е ниска: 145-180 
м в низинната част, като селата в северозападната част на общината са най-високо 
разположени - на 400-450 м н. в. Най-високата точка на територията представлява връх 
Морулей – Сърнена гора /895 м/.  
Поради сложното си геоложко развитие в зоната на  колизия между Евразийската и 
Африканската тектонски плочи, съвременната геодинамика на Тракийската низина е една 
от най-динамичните. Доказателство за това е активната сеизмична дейност, вкл. едно от 
най-големите земетресения в съвременната история на България – Чирпанското /14, 16 и 
25 април 1928, магнитуд 6,8-7,0-5,6/, когато в контактната зона между низината на юг и 
Сърнена гора на север били измерени размествания от по 1,2 м, вкл. в землището на с. 
Хрищени, община Стара Загора. Нулевата изобара на съвременните вертикални движения 
съвпада с долната пречупка на подножието. При палеотектонско изследване на 
Чирпанското земетресение средната скорост на движението по разломи  за холоцена е 
измерена на 0,22 ± 0.12 мм/год. 
Почти всички ландшафти в общината попадат в земите, които са много благоприятно за 
поливно земеделие и строителство и имат вертикално разчленение 0-25 м/кв.км и 
хоризонтално разчленение 0-1 км/кв. км. Отделни участъци на склона и подножието на 
Сърнена гора имат по-значителни стойности на хоризонтално и вертикално разчленение 
на релефа. 
Стопански интерес представлява и изложението на наклонените земи – за нуждите на 
земеделието, строителството, производството на енергия от фотоволтаици и др. Особено 
благоприятно е преобладаващото южно изложение за големи площи в общината, което 
пряко влияе върху количеството слънчева радиация. През периода на активна вегетация, 
количеството пряка слънчева радиация при наклони на склона до 10о е много 
благоприятна за терените с южно изложение. През април количеството на слънчева 
радиация е 106% на южен склон при 100% за равно място и този ефект се отразява много 
благоприятно върху растенията през най-ранната фаза на тяхната вегетация. Увеличеното 
количество слънчева радиация през септември се отразява особено благоприятно за 
узряването и натрупването на захарност при лозята и овошките. 
Термичните условия за развитие на земеделието и благоприятна среда за живот се 
променят при различните форми на релефа. Те са по-благоприятни при хълмист релеф, 
отколкото при открито равно място или при затворена негативна форма на релефа. 
Хълмистият релеф на подножието и оградните склонове на Сърнена гора създава условия 
за подраняването на последните пролетни и закъсняването на първите есенни мразове 
като способства удължаването на безмразовия вегетационен период за растенията. 
Заедно с това съдейства за повишаване на абсолютните минимални температури през 
зимата и понижаване на абсолютните максимални температури през лятото. Не създава 
условия за термични инверсии; преизстудяване на въздуха през зимата; формиране и 
задържане на мъгла и смог. Всичко това прави хълмистия релеф добро място за живеене 
на населението. 
За ограничаване на ерозията и подобряване водоохранните и климатообразуващи 
характеристики на полупланинските терени в общината се осъществява масово 
залесяване през 60-70те години на миналия век. За съжаление поради безразборна и 
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нелегална сеч в последните 1-2 десетилетия, множество склонове на Сърнена гора в 
северната и северозападната част на общината са силно обезлесени и изложени на 
интензивна ерозия. В общината функционират или са изоставени без рехабилитация 
няколко кариери за инертни материали: Братя Кунчеви, Люляк, Еленино, Калояновец, 
Ново село, Сулица, Мандра баир и др. 

6.1.2. КЛИМАТ 

В климатичното райониране на Д. Димитров територията на община Стара Загора се 
включва в областта с преходноконтинентален климат. Основна климатична 
характеристика е нахлуването на Средиземноморски въздушни маси от юг. През зимата те 
причиняват значително затопляне и стопяване изцяло на снежната покривка, а през 
лятото се проявяват като сухи прегрети въздушни маси. Друга характерна особеност на 
конкретния район е честото проникване на въздушни маси с континентален характер от 
изток, която е и преобладаващата посока на ветровете. Комплексното влияние на тези 
два мощни потока от въздушни маси, заедно с преобладаващия за умерените ширини на 
Северното полукълбо западен пренос, формират главните особености в сезонния и 
годишен ход на климатичните елементи. 
Община Стара Загора е разположена между 42° 10′ 41″ N и 42° 33′ 33″ N, и 25° 16′ 47″Е 
и 25° 54′ 52″Е, което е главният климатообразуващ фактор за територията ѝ. Релефът е 
разнообразен, което предполага промяна в климатичните елементи при незначителна 
географска отдалеченост /температурни инверсии, поява на местни ветрове, 
вариабилност на температурите поради различия във вертикалния градиент и др./. Добре 
изразената континенталност в обширната негативна релефна форма на Горнотракийската 
низина са предпоставка за образуване на трайни мъгли през студеното полугодие и 
фотосинтетичен смог – през топлото. В такива условия при мощни температурни инверсии 
и тихо време /42%/ се натрупват значително количество емисии от промишлеността, 
автотранспорт и битова дейност, което влошава чувствително качеството на приземния 
въздух. При отчитане на въздушното замърсяване трябва да се отчита наличието на едни 
от най-големите промишлени замърсители на въздуха в Европа, разположени в същата 
негативна форма на релефа в съседни общини /енергийният комплекс „Марица-Изток”/, 
както и отвореността на север през ниския Змейовски проход, по който навлизат емисии, 
формирани от големи промишлени замърсители в Казанлъшкото поле. 
Продължителността на слънчевото греене при Стара Загора е около 2200 часа годишно 
/период на отчитане 1951-1970 г./. Най-значително е слънчевото греене през юли /322 
ч./ и през август /310 ч./. От агроклиматично значение е слънчевото греене в края на 
зимата и началото на пролетта за оранжерийно и парниково зеленчукопроизводство. 
Анализирането на данните показва, че районът е един от най-добрите в България: 
слънчевото греене рязко се увеличава по продължителност през март и април и се 
запазва все още със значителна продължителност до октомври. 
Средногодишната температура на въздуха е сравнително висока за България. За периода 
1931-1970 г. нейната стойност е 12,0оС.  Средномесечните температури са положителни 
през цялата година. Най-ниската средномесечна температура е за януари – 1,0оС , а най-
високата – за юли – 24,0оС . Средно месечните максимални температури на въздуха за 
юли /30,1оС/ и август /30,0оС/ са опасни не само за средните добиви от декар на редица 
земеделските култури, но представляват и значителен риск за здравето на хората. Такива 
условия съществуват най-вече през юни, юли и август, но са възможни от април до 
октомври включително. Особено опасни в това отношение са дните с абсолютни 
максимални температури – юли /42,0оС/ и август /42,2оС/. 
Минималните температури на въздуха през студеното полугодие понякога предизвикват 
измръзване на трайните култури. Най-често се повреждат надземните части, но при 
продължително задържане на много ниски температури и отсъствие на снежна покривка 
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може да измръзне и кореновата система, което довежда до частично и пълно изсъхване на 
дърветата и лозята. Много чувствителни към ниските температури са плодните пъпки. 
Средномесечната амплитуда на температурата на въздуха е едва 9,9оС и свидетелства 
слабо изразена континенталност на климата в сравнение с други части на 
Горнотракийската низина, както и на северния ѝ южен ограден склон.  
За нуждите на земеделието е необходимо да се анализират температурните суми при 
устойчиво задържане на температурите на въздуха над 5оС, 10оС и 15оС /за 
топлолюбивите култури/ – Таблица.6.1. Средно през първата петдневка на март на 
територията на общината температурите се установяват трайно над 5оС. За Стара Загора 
този период е от 4 март до 5 декември което осигурява 9 месеца вегетативен период. 
Периодът на устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10оС за Стара Загора 
обхваща периода от 3 април до 6 ноември. В този период се установява температурна 
сума от 3500-3800о за подножието и 3800-4100о за низината част на общината. Така по 
време на вегетацията по-добри термични условия за отглеждане на земеделски култури 
има в полето, отколкото в подножието. Ограничаващ фактор за трайните топлолюбиви 
култури в низината са по-честите и по-резки температурни инверсии особено в ранна 
пролет. 
 
Таблица.6.1 Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата на 
въздуха над 5оС, 10оС, 15оС, станция Стара Загора  

5оС 10оС 15оС 
начало край начало край начало край 
04.03. 05.12. 03.04. 06.11. 30.04. 08.10. 

Източник: /Кючукова М /ред./, /1983/ Климатичен справочник на НР България, т. 4: Температура на 
въздуха, почвата и слани, ИХМ, София/ 

Неблагоприятно върху агрикултурите в общината се отразяват възвратните студове през 
пролетта след времето на преминаване на средните температури на въздуха над 5оС и 
започване на вегетационния период на растенията. Подобно въздействие имат и първите 
мразове през есента, които повреждат все още неприбраната от полето продукция. 
Средната дата на последните пролетни студове за Стара Загора е 28 март, като в ниските 
части на Старозагорското поле този период би могъл да достигне до 8 април /за Раднево/. 
Първите есенни мразове започват в началото и средата на октомври. Средната 
продължителност на свободното от мраз време е 232 дни за южния склон на Сърнена 
гора, 204 дни за долната пречупка на подножието и 214 дни за низинната част на 
общината /Таблица.6.2/. От огромно агроклиматично значение е вероятността /в %/ за 
настъпване на последния пролетен мраз. Опасността от това явление много намалява през 
април и през първата десетдневка на април е 70% за Стара Загора като продължава 
бързо да спада. След втората половина на ноември е неоправдан рискът от изчакване 
прибирането на реколтата, а в последната петдневка на ноември е почти сигурно, че ще 
има мразовити дни /88%/. 
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Таблица.6.2 Средна и крайна дата на последния пролетен и първия есенен мраз и средната 
продължителност на свободното от мраз време  
Станция Последен мраз Първи мраз Средна 

продълж. 
на 
свободното 
от мраз 
време 

най-
ранна 
дата 

средна 
дата 

най-
късна 
дата 

най-
ранна 
дата 

средна 
дата 

най-
късна 
дата 

СтЗ1 16.02. 28.03. 27.04. 04.10. 16.11. 16.12. 323 дни 
СтЗ2 21.03. 10.04. 28.04. 04.10. 01.11. 30.11. 204 дни 
СтЗ3 23.03. 08.04. 21.04. 30.09. 09.11. 30.11. 214 дни 

Източник: /Кючукова М. /ред./, /1983/ Климатичен справочник на НР България, т. 4: Температура 
на въздуха, почвата и слани, ИХМ, София/ 

Отрицателните минимални температури през март и април са краткотрайно явление и не 
продължават повече от няколко часа, но има сравнително висока вероятност да бъде 
наблюдавано, особено през първото десетдневие на март и да нанесе повреди на по-
чувствителните култури. Минимална температура от -3оС е критична почти за всички 
овощни видове във фаза на цъфтене. По-уязвима е низинната част на общината, 
отколкото склона на Сърнена гора и подножието. 
Средногодишното количество на валежите за периода 1924-1933 г. е 599 мм. Изчислено 
за един по-дълъг период -  1931-1985 г., средногодишното количество показва стабилност 
– 598 мм /Таблица.6.3/. 

Таблица.6.3 Средномесечна, средносезонна и средногодишна сума на валежите в мм, 1931-1985 г. 

Средномесечна сума на валежите по месеци в мм Средносезонна сума на 
валежите в мм 

Средно-
годишна 
сума в 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зима прол лято есен 

47 35 37 51 71 66 57 48 32 45 57 52 134 159 171 134 598 
Източник: /http://www.stringmeteo.com/synop/bg_climate.php, 24.03.2013/ 

Типично при средиземноморското климатично влияние е специфичното разпределение на 
валежите по сезони: сухо, почти бездъждовно лято и дъждовна зима. Пролетта е 
дъждовна /с месечен максимум за май – 71 мм/, а есента - суха. Лятото е с голямо участие 
в годишното валежно количество, но само за сметка на месец юни. Средномесечният 
валеж през август много често се формира само от 1 до 2 дни с валеж. Първичният 
максимум на валежите май-юни се дължи на континенталното влияние, а вторичният 
максимум през ноември-декември – на средиземноморското. 
Средногодишно през 4,8 дни в годината в Стара Загора има валежи ≥ 25 мм, а през 19,3 
дни валежите са  ≥10 мм. Едва през 37,6 дни в годината вали ≥ 5 мм. Така за успешното 
развитие на интензивно земеделие, напояването се явява задължително условие. 
Абсолютният дневен максимум на валежите е отчетен през август 1979 г. – 70,5 мм.  
Снежната покривка е сравнително неустойчива. Снежна покривка се формира ежегодно, 
но тя рядко е  с мощност над 5 см. Снегът често се стопява, преди да падне нов. Първата 
неустойчива снежна покривка за Стара Загора е възможна много рано – още през 
октомври, но над 50% обезпечеността от появата на снежна покривка се появява едва в 
края на декември. В Старозагорското поле първата снежна покривка се установява в 
първата десетдневка на ноември; мощността и е по-голяма – 1-5 см, а обезпечеността 
надхвърля 50% след 24.12. За Стара Загора снежната покривка се задържа само за 2 дни 
през второто десетдневие на януари. С по-продължителен период на задържане се 
характеризира склона на Сърнена гора /общо 9 дни при с. Дълбоки/ и ниската част на 
Старозагорското поле /общо 10 дни за гр. Раднево/. Честото разтопяване на снежната 
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покривка при наличието на неспоена и слабо споена литоложка основа, разорани почви и 
липса на тревна растителност през зимата формират благоприятни условия за развитие на 
ерозията. 
С най-слаба обезпеченост са валежите през октомври, септември и август. Макар и с 
много високи максимални валежни количества, в 50% от наблюдаваните години те са 
около 30 мм. Дори в 5% от годините са под 5 мм. Анализът показва, че август е с най-
критични стойности на валежните количества, още повече че този месец е с много високи 
средномесечни и максимални температури за община Стара Загора. 
Анализ на съотношението на топлината и влагата по Биро показва, че дефицитът на 
влагата започва фактически още от средата на април и продължава до средата на 
октомври, като той е почти еднакъв и много висок от юли до септември включително. 
Значителен интерес представлява ветровият режим. Преобладаващата посока на 
ветровете е североизточната в 29,2% от случаите /Фигура.6.1/.  
Това е типично за всички месеци, но е най-категорично изявено през август, септември, 
октомври и ноември /Фигура.6.1/, като в общи линии съвпада с периода на най-слабите 
месечни валежни количества /Таблица.6.4/. Втори по значение са северните ветрове с 
19,3%, а на трето място по значение идват тези с източна посока – 15,7%. Западни 
ветрове се наблюдават едва в 4,9% от случаите. Този специфичен ветрови режим се 
дължи на специфичното географско положение на територията на община Стара Загора. 
Добре е изразена климатичната преграда на Чирпанския праг то запад, а заедно с това по 
проломната долина на р. Бедечка и други реки се създават условия за нахлуване на 
северни ветрове през сравнително ниската Сърнена гора. Голямото участие на източни 
ветрове, които се явяват дори втори по честота през април и май, се определя от 
наличието на добре изразен въздушен коридор между Зайчи рид и Светиилийските 
възвишения. Внимание заслужава и добре застъпената южна компонента на ветровете, 
която е много типична за зимата и ранната пролет. Тя смекчава времето, но е и 
предпоставка за неблагоприятно ранно активизиране на растителността, след което 
настъпват възвратни студове. 

Фиг.6.1 Роза на ветровете по средногодишна честота на вятъра по посока /%/; 32,0% тихо 

 
Средната годишна скорост на вятъра е ниска – 1,4 м/сек., сравнена например с годишната 
скорост на вятъра при Карандила /6,3 м/сек./. Средната месечна скорост на вятъра 
варира от 1,0 м/сек. за ноември до 1,6 м/сек. за март. Това е благоприятно за стопанска 
дейност и живеене, но е неефективно за развитие на енергетика основана на скоростта на 
вятъра. 
В община Стара Загора четирите годишни сезона са добре обособени. Лятото е горещо и 
сухо. Зимата е сравнително мека с малко снегове. Пролетта започва рано, а есента е 
топла до октомври. 
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6.1.3.  ВОДИ 

Водите на територията на община Стара Загора са част от Източнобеломорския район, 
който е представен от най-североизточната част от водосбора на р. Марица. За 
водоползването, обаче, значително влияние има и басейнът на р. Тунджа, от където се 
прехвърлят както повърхностни, така и подземни води за нуждите на напояването, 
промишлеността и бита в общината. 
Основната речна артерия на общината е р. Сазлийка с водосборна област от 3293 кв.км и 
дължина 145 км, което я прави една от петте най-големи реки в басейна на р. Марица. В 
горното си течение на територията на общината реката се нарича последователно р. 
Банянска, Ракитница, Сюютлийка /до вливането на р. Бедечка/. Р. Сазлийка се влива като 
ляв приток в р. Марица при гр. Симеоновград. По протежението си р. Сазлийка приема 
множество малки, преобладаващо десни, притоци, между които: Бедечка, Оряховска, 
Кумруджа, Азмака и др. 
Територията на община Стара Загора е на границата между областта със 
средиземноморско и областта с континентално климатично влияние върху формирането и 
режима на оттока на повърхностните води. Валежите и термичният режим в съчетание с 
разораната повърхност определят ниския модул на оттока в равнинната част, който 
варира от 0,5 до 4 л/сек./кв. км. По аналитични стойности модулът на оттока достига в 
подножието 4-6 л/сек./кв.км. Община Стара Загора попада в областта с преобладаващо 
дъждовно подхранване на повърхностния отток /над 55%/. Снежното подхранване в 
подножието и склоновете на Сърнена гора е 15-20%, а в низинната част на общината 
съставлява едва 10-15% от общия отток. Подхранването с подземни води на реките 
намалява от 25-30% в подножието на Сърнена гора до под 20% в полската част. 
От реките, които протичат в общината, р. Сютлийка има най-голямо значение. За 
съжаление, тя е маловодна река и пресъхва от една до три години на десетгодишен 
период. По-малките реки пресъхват всяко лято за период от 75 до 100 дни. 
Продължителността на периода на маловодие е четири и над четири месеца годишно, като 
в това време се включва и периодът на най-голямата нужда от напояване за цялата 
територия на общината. През периода на маловодие, обемът на речния отток съставлява 
едва 3-5% от годишнип отток в Старозагорското поле. 
Речните води в общината са от HCO3-Ca-Na хидрохимична фация, а водите на р. 
Оряховска и р. Кумруджа са от HCO3-Ca-SO2  хидрохимична фация.  
По класификацията, възприета по Рамковата директива за водите, повърхностните водни 
тела на територията на общината са с различна степен на замърсеност и риск 
/Таблица.6.4/. Най-добро е състоянието на р. Кумруджа над яз. Раднево, а най-замърсени 
са водите на р. Сазлийка - след вливане на р. Азмака, и на р. Бедечка – след Стара 
Загора. 
 
Таблица.6.4 Състояние на повърхностните водни тела на територията на община Стара Загора 

Повърхностно водно тяло Екологично 
състояние 

Химическо 
състояние 

Общо състояние 

Сазлийка от Азмака до 
Блатница 

1 2 1 

Кумруджа до яз. Раднево 4 2 2 
Кумруджа планинска 2 2 1 
Бедечка под Стара Загора 1 2 1 
Бедечка над Стара Загора 3 2 1 
Сазлийка под Ракитница 2 2 1 
Сазлийка над Ракитница 3 2 1 
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Проследяването на модула на годишния отток на реките затвърждава полученото вече 
впечатление, че водните ресурси в района са крайно недостатъчни, както за напояване на 
земеделските култури, така и за нуждите от питейно-битови и промишлени води. Модулът 
на годишния отток за низината е 0,5-1,0 л/сек/кв.км. В подножието на Сърнена гора 
стойността му нараства на 1-2 л/сек./кв.км, за да достигне най-високата си стойност за 
територията на общината при горната пречупка на подножието – 2-4 л/сек./кв.км. 
Поради оскъдните водни запаси и неравномерното им разпределение по сезони, предимно 
за нуждите на земеделието са изградени 10 микроязовира, предназначени за напояване 
/Таблица.6.5/. Някои язовири се развиват като атрактивни туристически обекти с местно 
значение за риболов и релаксация /Оряховица, Кумруджа, Загорка, Старозагорски бани и 
др./.   
 
Таблица.6.5 Микроязовири, предназначени за напояване 

Язовир Землище 
Водоем 
Общ 
/м/ 

Воден 
обем 

/хил.м/ 

Залята 
площ 
/дка/ 

Напоя 
вана 
площ 
/дка/ 

Водоизточник Клас 

Козаревец с.Козаревец 400000 12 120 2042 Ерендере 3 
Подслон с.Бр. Кунчеви 968000 18 200 3000 р.Дермендере 3 
Пшеничево с.Пшеничево 220000 20 140 800 р.Оряховска 3 
Михайлово с.Михайлово 1000 18 450 11188 р.Яворска 3 
Воденичарово с.Воденичарово 62000 5 20    
Елхово с.Елхово 60000 5 20 60 дере 4 
Кирилово-1 с.Кирилово 20000 2 23 60 дере 4 
Кирилово-2 с.Кирилово 85000 5  390 дере 4 
Сл.кладенец с.Сл.кладенец 230000 12 40 800 рекичка 4 
Малка Верея с.Малка Верея 50000 4 25 120 дере 4 
 
Между 1963 и 1995 г. беше построен единственият по-голям язовир на територията на 
община Стара Загора за водоснабдяване на населението и за напояване – яз. Чакалка. 
При строителството беше разкрита тракийска гробница и множество артефакти, които все 
още са в процес на проучване и чашата на язовира остава празна.  
В настоящия момент не се извършва организиран контрол на водите от язовирите, 
предназначени за напояване  и рибовъдство.   
Черното езеро – хвостохранилище на излезлия от експлоатация АТЗ, източно от кв. Зора, 
не е рехабилитирано и продължава да представлява източник на замърсяване на 
повърхностните и подземни води на изток-югоизток, както и локален източник за 
замърсяване на въздуха от ветрова ерозия. 
Обширни части на територията на общината са добре запасени с подземни води в 
плиоценските седименти на низината и в наносните конуси в подножието на Сърнена 
гора. Подземните води засебени на територията на община Стара Загора са от 2 типа: 
Пукнатинно-карстови подземни води и порови води. 
Пукнатинно-карстовите подземни води са разположени в по Старозагорската ивица 
обхващаща района източно от Брезово в посока Стара Загора -  Змейово и оттам към 
Каменово - Злати войвода.  Изградена е основно от флишки седименти /варовици, 
мергели и пясъчници/ в южната и западна част на района и вулканогенно-седиментна 
задруга и варовикова задруга в останалата част на района. Тези отложения заемат 
значителна площ от около 520 km2. При експлоатационен модул на подземен отток 0.2-
0.3 l/s.km2 експлоатационният ресурс на Старозагорската ивица възлиза на около 150 l/s. 
Тук водите са предимно хидрокарбонатни, калциево-магнезиеви, а минерализацията им се 
изменя от 400 до 750 mg/l. Твърдостта им варира между 12 и 23 Н°. Практически 
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подземните води от зоната на отбелязаните напукани скали могат да се използват чрез 
каптиране на изворите, или чрез дренажи, пресичащи подземния поток в основата на 
ската или в долчинки, където изворни води са интегрирани от ограничени по обем 
пролувиални или пролувиално-делувиални материали. Дебитът на изворите с редки 
изключения достига до 5-6 l/s. 
Огромен ресурс за общината са поровите подземни води в Горнотракийската депресия - 
най-големият в страната акумулатор на подземни води в пористи материали,  представени 
от кватернерни и неогенски отложения. На територията на общината е засебен Маришкия 
басейн, и по-точно Марбас-Изток /разположен източно от р. Сазлийка/. В района 
преобладават площите, на които в дълбочина е развит неогенски водоносен хоризонт. По 
състав тези води са предимно хлоридно-натриеви до хлоридно-сулфатни или хлоридно-
хидрокарбонатни, натриеви /натриево-калциеви/ с минерализация 1.5 - 3.5 g/l, най-често 
2.4-2.6 g/l. 
От наличните порни води, най-значителните количества се добиват от терасата на 
Сюютлийка - около 270 l/s, и от пролувиалния конус край Стара Загора - 85 l/s. В 
изменението на нивата на подземните води в периода 2001–2010 г. са установени добре 
изразени положителни тенденции на места в терасите на реките Марица и Тунджа, в 
Горнотракийската низина.  
Недостатъчното количество водни ресурси за осигуряване нуждите на земеделието, 
промишлеността и бита в община Стара Загора се покрива от прехвърляне на значителни 
водни количества от Басейна на р. Тунджа – повърхностни от яз. Копринка, както и 
подземни води – за питейно-битови нужди. На база налични в МОСВ данни за периода 
2001-2005 г., Басейнова дирекция – Пловдив, е пресметнала междубасейнов трансфер на 
води от басейна на р. Тунджа /от яз. Копринка и яз. Жребчево/ към басейна на р. Марица 
от 254 млн.м3/годишно /средно 8.05 м3/сек./. Повече от 80% от водовземането е за 
напояване, като загубите на вода за напояване са твърде големи. 

Замърсеност на водите  
Най-големият проблем с качеството на подземните води в общината е повсеместната 
замърсеност с нитрати. При с. Калояновец измереното замърсяване с нитрати е 264 mg/l, 
а при Козаревец - до 450 mg/l. 
Хидрогеоложките условия на Старозагорското поле са благоприятни за процесите на 
натрупване на нитрати в подземните води. Относително високите водни нива на 
подземните води скъсяват пътя на вертикалната филтрация от валежи. Паднали върху 
обработваемите площи, валежите създават условия за миграция на неусвоените от 
растенията нитрати, чрез низходяща инфилтрация към водоносните пластове. Тенденция 
за увеличаване на количеството на нитратите през последните десетилетия се наблюдава 
и за повърхностните води. Много от водовземните съоръжения се изграждат върху 
алувиално-пролувиалните отложения на речните тераси, в които подземните води са в 
пряка хидравлична връзка с речния отток. По този начин нитратите достигат и до 
питейните води, въпреки че санитарно-охранителните зони са изпълнени. 
Замърсяването с нитрати се дължи на неправилни земеделски практики – пренаторяване, 
пенетрация и директно заустване на физиологични отпадъци от животновъдството, както 
и на пенетрация и директно заустване на непречистени фекално-битови отпадъчни води. 
Голям замърсител в това отношение е промишлената площадка на спрения от 
експлоатация АТЗ, източно от Стара Загора. Доказателство за това са значително по-
високите концентрации на нитрати в подземните води на с. Калитиново и с. Преславен.  
Установено е, че смолниците са особено уязвими при прилагането на азотни торове. За 
предпазването на подземните води от замърсяване с нитрати от селскостопанска дейност, 
са очертани зони, уязвими от нитрати /NVZ/ с оглед прилагането на Директива 
91/676/EEC и Наредба №2/16.10.2000г. Районът на Стара Загора се характеризира с 
плитки подземни води в ниско пропускливи пясъци, с високо съдържание на нитрати. 
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Счита се, че специфичните за района смолници са причина за натрупването на нитрати в 
подземните води. Този процес е свързан с дейността на специфични бактерии. Нитратите 
са мобилни и с тенденция да се събират във водата при изпаряване.  
Пренаторяването е фатално за тези почви и води до високо нитратно съдържание в 
подземните води. В зоните, уязвими от нитрати /NVZ/, трябва да бъдат прилагани добрите 
селскостопански практики. 
Високите концентрациии на нитрати поставят сериозен проблем за питейното 
водоснабдяване. Най-засегнати са плитките подземни води. На територията на общината 
са регистрирани максимални нитратни концентрации от над 50 мг/л или дори 100 мг/л.  
В проследяване изпълнението на Директива 91/676/CEE /Нитратна директива/, връзка с 
други индикатори в схемата DPSIR, след анализ на превишенията на средногодишните 
стойности на СК по години и след сравнението на средните стойности с една референтна 
година – 1996 г., е направено изчисление на тренд за индикатора нитрати, като основен 
замърсител на подземните води. Изготвена е карта с класове на трендовете на изменение 
на нитратното съдържание в подземни води, като съотношение между средните стойности 
на концентрациите за два тригодишни периода 2005-2007 г. и 2008-2010 г. Тенденцията е 
тревожна за подземните водни тела на територията на община Стара Загора включени в 
мониторинга. Съдържанието на нитрати трайно се увеличава – с повече от 5 мг/л за три 
от точките на пробонабиране. 

Минерални води 
На територията на община Стара Загора се намират Старозагорските бани – балнеокурорт 
с национално значение. Традицията за използване на слабоминерализираните термални 
води за балнеолечение и рекреация е с хилядолетна история. Водата е хидрокарбонатно-
натриево-силициева и магнезиева, с неутрална реакция, с температура около 40°С и 
дебит 12 л/сек. Излиза на повърхността от 1600 м дълбочина. Има лечебни свойства при 
заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични, 
бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни болести. Има лечебни 
свойства по отношение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната 
нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-
жлъчни болести.  
Настанителната база на курорта има значителен леглови капацитет и включва семейни и 
луксозни спа хотели, почивни станции на различни ведомства, къщи за гости. Комплексът 
от лечебни термални води, атрактивен полупланински релеф, река, езеро, здравословен 
климат, исторически забележителности от палеолита, тракийската и римската епоха, 
възраждането създават отлични възможност за съчетание на профилактична и 
възстановителна лечебна дейност, климатолечение, релаксация, пешеходен и 
познавателен туризъм. 
В Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район се определя 
значителна по размерите си защитена територия за минерални води, която обхваща 
подножието и склона на Сърнена гора на север-северозапад от Стара Загора. 

Управление на водите 
Мониторингът върху качеството на питейно-битовите води, осъществяван от РЗИ – Стара 
Загора, е с огромно социално значение и гарантира водоподаване с високо качество. 
Обобщените резултати от мониторинга за 2012 г. насочват вниманието към два 
значителни проблема, които ще продължат да се решават и в периода до 2020 г.: 
замърсяване с нитрати; и биологично замърсяване на подаваните води за питейно-
битовите нужди на населението. 
Проблемът със замърсяването с нитрати не е от сега и е от голяма здравна значимост. 
Наднорменото съдържание на нитратите във водата може да причини развитието на 
заболяването „водно-нитратна метхемоглобинемия” при кърмачета и малки деца. В 
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йоддефицитни райони може да доведе до нарастване на честотата на ендемичната гуша 
при подрастващите.  
В национален аспект, област Стара Загора е положителен пример, като процентът на 
несъответствие се задържа около 4% през последните две години при 16,1% през 2007 г. 
Това е постигнато преди всичко с подобряване схемите на водоснабдяване и трайно 
изключване на някои водоизточници с високо съдържание на нитрати, вкл. и в големи 
зони на водоснабдяване. Като цяло, най-разпространени са отклоненията до и около два 
пъти над нормата /50 mg/l/, но в някои водоизточници достига и до 7 пъти над 
допустимото. От обобщените резултати от мониторинга проведен от РЗИ – Стара Загора, 
през 2012 г. с особена тревожност се очертава нитратното замърсяване на питейните води 
в няколко села, където са отчетени опасно високи стойности: 
 За януари-февруари 2012 г.: Преславен – 214,76 mg/l, Калояновец – 62,12 mg/l, 
Арнаутито – 93,74 mg/. Зона за водоснабдяване Еленино – 64,85 mg/l, Михайлово – 
222,77 mg/l;  

 За март 2012 г.: Хан Аспарухово – 58,46 mg/l. Мониторинг на местни чешми: Сулица 
– коли тетър 1,0 и нитрати 87,81 mg/l; Борилово – коли тетър 10,0 и нитрати 76,91; 
Дълбоки – коли тетър 1,0; Змейово – коли тетър 10,0; 

 За април 2012 г.: Преславен – 348,12 mg/l, Горно Ботево – 94,98 mg/l; 
 За май-юни 2012 г.: Могила – 230,89 mg/l, Хан Аспарухово – 65,55 mg/l, Яворово – 

62,86 mg/l, Братя Кунчеви – 99,83 mg/l, Михайлово – 210,33 mg/l. Зона на 
водоснабдяване Сладък кладенец – коли форми 27/100 КОЕ/cm3, E. коли – 4/100 
КОЕ/cm3. 

Основна причина за замърсяване с нитрати на подаваните води за населението се дължи 
на замърсяване на водоизточниците поради  неправилно използване на азотни минерални 
торове в разрез с добрите земеделски практики, неспазване на изискванията по 
отношение събирането, съхраняването и обезвреждането на торовия отпадък в 
животновъдството, заустването на лошо третирани/нетретирани битово-фекални води в 
природни водни тела /вкл. Подземни/. Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите са 
трайно присъстващо неорганично съединение във водата /крайна фаза на разграждане на 
органичната материя/ и няма разработени достъпни и масово приложими в практиката 
методи за отстраняването им от водата. Възможностите за решаване на проблема са 
свързани преди всичко с изграждане на нови водоизточници или смесване на водите от 
проблемните водоизточници с води с добро качество, с цел разреждане на нитратите до 
допустимата стойност. 
Интересът към качеството на водите за къпане в Европейския съюз е голям. Качеството на 
водите за къпане е може би един от най-важните фактори, определящи избора на 
европейските граждани къде да прекарат годишната си почивка или почивните дни в края 
на седмицата. Чистотата и безопасността на водите за къпане са и важни аргументи за 
привличането на туристи и развитието на туризма в страните членки на ЕК. 
Директиви76/160/ЕИО и 2006/7/ЕО регламентират задължителни и препоръчителни 
изисквания към качеството на водите за къпане в Европейския съюз. 
За съжаление на територията на община Стара Загора не се провежда мониторинг на 
качеството на води за къпане в открити водни басейни. 
От изключителен приоритет за България и общините през следващия програмен период 
на ЕС ще е изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на 
градските отпадъчни води. 
С въвеждане в експлоатация на ПСОВ Стара Загора, като част от комплекса проекти за 
пречиствателни станции по поречието на р. Марица, спря замърсяването на р. Бедечка, 
Сазлийка и р. Марица със сурови фекално-битови води на Стара Загора и др.; подобри се 
качеството на околната среда; намаля потенциалният риск от замърсяване на почвите и 
подпочвените води; подобри се защитата на крайречната флора и фауна и намаля 
потенциалният риск за здравето на населението. Резултатите от проведения емисионен 
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контрол на ГПСОВ Стара Загора през 2012г. са добри. Отчетените стойности показват 
спазване на индивидуалните емисионни ограничения по всички показатели, съгласно 
издаденото разрешително за заустване и може да се каже, че се постига ефективно 
пречистване на постъпващите отпадъчни води.  
Съществено предизвикателство, свързано със задълженията за третиране на отпадъчни 
води, са и въпросите, касаещи третирането на отпадъчните води и физиологичните 
отпадъци от животновъдството.  
Регионът на Стара Загора е определен като чувствителна зона по отношение на риска от 
замърсяване на подземните води с нитрати от земеделска дейност. В тази връзка е 
изключително важно познаването и спазването от селскостопанските производители на 
правилата за добри земеделски практики. 
Една друга Директива влиза в пълното си изпълнение в следващия програмен период: 
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС. Басейновата дирекция за управление на 
водите Източнобеломорски район – Пловдив, разработи Планове за управление на 
речните басейни. За община Стара Загора от съществено значение са изпълнението на 
Плана за управление на р. Марица, но и този на р. Тунджа, тъй като Стара Загора зависи 
изключително много от прехвърлянето на води от басейна на р. Тунджа за питейно-битово 
и промишлено водоснабдяване, и за напояване. Целта на изпълнението на Рамковата 
директива за водите е постигане на добро екологично, химично и биологично качество на 
водните тела. Директивата се отнася до всички видове води. 
Значителни части от територията на община Стара Загора са рискови по отношение 
изпълнение на Директива 2007/60/ЕО на ЕП и на Съвета от 29.10.2007 г. относно 
оценката и управлението на риска от наводнения и Закона за водите. Ежегодно се 
наблюдават ситуации на наводнения, както при обилни валежи, водещи до наводнение в 
топлото полугодие, така и наводнения през студеното полугодие под влияние на мощно 
проявяващите се Средиземноморските циклони. Въпреки че максималните денонощни 
валежи не са много високи /4,8 дни средногодишно с валеж над 25 мм, а абсолютният 
денонощен максимум е 70,5 мм - август 1979 г./ поне веднъж през лятото /с най-голяма 
вероятност през август/ стават мощни наводнения, които заливат улиците на града. 
Поройните води се движат със значителна скорост от север на юг и разрушават улиците 
на града. Водата и понесеното от нея имущество и отпадъци се събират в района на 
гарата и автогарата. Ефектът от такива наводнения е много видим в гр. Стара Загора и 
по-малко в другите части на общината, поради големият относителен дял на запечатани 
почви и асфалтирани повърхности в града, в сравнение с другите селища от общината. 
Практиката на запечатване на шахтите за предотвратяване вливането на поройни води в 
градската канализация за фекално-битови води засилва още повече разрушителната сила 
при гравитачното оттичане. 
Наводненията през зимното полугодие са с негативни последици, както за 
урбанизираната част на общината, така и за селските райони. Причина за този тип 
наводнения са Средиземноморските циклони – повсеместни валежи от дъжд и/или сняг. 
Обикновено 24-часовите валежи не са големи, но циклоните се редуват в серии и става 
натрупване, което в рамките на седмица или месец може да надхвърли няколко пъти 
месечната климатична норма. Улиците на града трайно се изпълват с киша, която 
замръзва през нощите и при инверсни състояния на атмосферата: създава траен 
дисконфорт за пешеходците и шофьорите, разрушава пътната инфраструктура и 
тротоарите. В такива метеорологични ситуации, в полската част на общината от ноември 
до април се създават условия за трайно повдигане на нивото на подпочвените води и 
наводняване на обработваемите земи върху смолниците. В допълнение, териториите, 
които са под заплаха от наводняване и уязвими към замърсяване. По време на 
наводнения, всички замърсителни товари в наводнената зона могат да бъдат 
ремобилизирани и смесени с прясна вода. 
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6.1.4.  ПОЧВИ 

Анализът на земеползването на територията на община Стара Загора показва, че най-
голям е относителният дял на земеделските земи /61,1%/, следван от горските площи 
/25,5%/, населени места /7,9%/, територии за добив на полезни изкопаеми /2,6%/, а най-
малък е делът на водни площите /1,7%/ и транспорт и инфраструктура /1,2%/. Големият 
дял на земеделските земи се обуславя от доминиращото разпространение на низинен и 
хълмист релеф и плодородни почви. 
Почвите на територията на община Стара Загора са част от Македоно-тракийската 
почвена провинция, Тракийска подпровинция, Горнотракийски ботаникогеографски 
район. 
Горнотракийската низина се характеризира с извънредно голяма пъстрота на почвената 
покривка. На територията на общината се срещат 7 типа почви: смолници, канелени 
горски, планосоли, литосоли, делувиални, алувиално-ливадни и блатни. Те са 
представени от множество почвени видове и почвени разновидности. Поради широкото им 
разпространение и важността за земеделието и строителството, ще разгледаме два от тях: 
смолници и канелени горски. И двата типа почви са образувани под влияние на климат с 
добре изразено субтропично влияние. Другите почвени типове са с по-ограничено 
разпространение. 
Характерен самостоятелен почвен тип с широко разпространение в низинната част на 
общината са смолниците /Vertisols/. Те са представени от излужени, карбонатни, 
повърхностно оглеени /псевдоподзолисти/ и ливадни. Типични са и за стари плиоценски 
езерни басейни, седиментите на които са обогатени с монтморилонитови глинести 
минерали и карбонати.  
Смолниците са мощни почви. На повърхността им се среща дебел хумусен слой с дебелина 
60 ÷ 80 cm, като горната част на този слой е с дебелина 20 ÷ 25 cm с рохкава и добра 
структура, а долната част е силно уплътнена. Постепенно в дълбочина хумусния слой 
преминава в немного ясно диференциран преходен слой с ръждиво-кафяв цвят с 
дебелина 100 ÷110 cm. Под него е почвообразуващата скала. Смолниците се отличават с 
тежък механичен състав /съдържание на глина 50-75%/, специфични физико-механични 
водни свойства. Сорбционният им капацитет достига до 55-59 mequi. При навлажняване 
на почвата, тя набъбва, увеличава обема си, придобива голяма пластичност и лепливост. 
Обратно - при изсъхване тя се свива, втвърдява и образува широки пукнатини. Хумусното 
съдържание при целинните участъци е около 5-6%, но при обработваемите силно 
намалява – около 2,5-3,5%. Общото съдържание на азот се колебае в широки граници. То 
е 0,10÷0,20% в орницата на обрабоваемите смолници. Тези почви са добре запасени с 
микроелементи. Реакцията им е неутрална до слабо алкална. Аерираността е много слаба. 
Смолниците са изключително чувствителни към пренаторяване. При такава практика се 
създават условия за трайно замърсяване на почвите и прилежащите подземни води. В 
Старозагорското поле те заемат най-ниските части на терена и често са подложени на  
преовлажняване и наводняване от плитки подземни води. 
Смолниците имат висок потенциал за високо плодородие. На тях с голям успех се 
отглеждат редица земеделски култури – зърнени, технически и др. 
Мощните обръщателни движения по целия профил на тези почви поради специфичните 
свойства на монтморилонитовата глина и високият им сорбционен капацитет са причина 
за силното напукване на сгради и пътища изградени върху смолници. Тези техни свойства 
ги правят неблагоприятни за отглеждане на трайни култури – лозя и овощни градини. 
Канелените горски почви /Chromic Cambisols/ са от най-старите в генетично отношение 
почви на територията на  страната. Тези почви заемат по-високите части на терена - 
равнино-хълмист релеф. Особено типични са за Сърнена средна гора. Редица от техните 
особености – червеникаво оцветяване, глинест механичен състав и карбонатна подпочва, 
имат, в известна степен, реликтен характер, обусловен от по-голямата изразителност на 
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субтропичното климатично влияние по тези земи през плиоцена и кватернера, отколкото 
сега. 
Разнообразните почвообразуващи условия определят наличието на три вида канелени 
горски почви -  типични канелени и излужени канелени почви.  
В морфологично отношение, тези почви се характеризират с не много ясно изразен 
почвен профил. На повърхността се среща слой от горска постеля,  с дебелина 10÷15 cm. 
Под него и оформен хумусен слой, с дебелина 35÷40 cm. Цветът е канелен, като в 
дълбочина оцветяването преминава в по-интензивно червено. По-надолу следва 
метаморфен слой с дебелина 60÷70 cm, а под него е почвообразуващата скала. 
Механичният състав е глинест. Съдържащата се в тези почви глина е разположена 
разпръснато по цялата дебелина на профила, а не са концентрирани на определено място 
и не образува самостоятелен глинест слой. Хумусното съдържание е 4÷5 %, като в 
обработваемите почви той е до 2%. Почвите са средно запасени N и P и са богати на  K.  
Структурата им е сравнително добра. Реакцията им е слабо алкална до неутрална. Те са 
сравнително рохкави, с обща порьозност около 30 ÷ 35 % от единица маса.  
При правилна агротехника, плодородието на канелените горски почви значително се 
повишава. На тях успешно могат да се отглеждат много култури – житни, технически, 
винени лозя, овощни, някои зеленчуци и др. 

Увреждане на почвите 
Най-масовото увреждане на почвите в община Стара Загора се дължат на: ерозия, 
замърсяване,  запечатване, отъпкване, вкиселяване, засоляване.  
В зависимост от начина на земеползване средногодишният интензитет на ерозията за 
България и за територията на общината през 2010 г. варира от 20,6 t/ha при трайните 
насаждения до 8,0 t/ha при нивите; 6,4 t/ha при пасищата. Общата площ на засегнатите 
територии в страната, засегнати от ерозия в различна степен е 9 565 987 ha, със 
средногодишен интензитет 5,3 t/hа. 
В северната и северозападната нископланинската част на общината, особено при 
значителни наклони на склоновете и силно пресечен релеф, защитата на плитките 
планински почви от ерозия става от растителната покривка – гори, храсталаци, ливади и 
пасища. При оглеждане на територията през Google Earth се създава впечатление за 
силно интензифицирани ерозионни процеси при масова сеч в сравнително отдалечени от 
пътникопотока региони в землищата на селата в Сърнена гора – особено землищата на 
Казанка, Остра могила, Хрищени, Дълбоки и др. Интензивното използване на склоновете 
води до физическо увреждане на почвата и утъпкване на земята, което причинява ерозия. 
Практически всички видове почва по склоновете са податливи на ерозия, но особено 
уязвими са песъчливите и наносните почви.  
Замърсяването на почвата е резултат от минали и текущи стопански дейности. Най-
значимо за територията на общината е замърсяването с нитрати. То се дължи на 
пренаторяване с химически /и по-рядко с органични/ торове. Най-податливи на нитратно 
замърсяване са смолниците поради специфичните си характеристики и свойства. Тези 
почви заемат най-ниските низинни форми на релефа на юг от Стара Загора и са масовите 
почви за Старозагорското поле. Нелегалните сметища в някои от кварталите на Стара 
Загора и в селата от общината са проблем, заслужаващ приоритетно внимание. 
Замърсяването на почвата от бивши и действащи индустриални обекти представлява 
потенциална сериозна заплаха за човешкото  здраве.  
Запечатването на почвата е особено опасна тенденция, поради интензивното променяне 
предназначението на почвите и застрояване на плодородни земи. Този индикатор е част 
от списъка на ЕАОС с основните екологични индикатори /EEA Core set of indicators, CSI 
014/ - „загуба на земи”. Дефинира се като площ на почвите с трайно покритие на 
почвените повърхности с непропусклив материал поради застрояване и/или изграждане 
на инфраструктура. В периода 2000 – 2006 г запечатаните почви представляват около 4,9 
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% от общата територия на страната, но има райони където този процент е значително по-
висок. Очаква се през следващите години процесът да е още по-силно изразен поради 
планираните за реализация инфраструктурни проекти. Увеличеното завземане на земя за 
урбанизиране става главно за сметка на земеделските земи.  
Отъпкването на почвата се причинява от многократен и продължителен натиск от тежки 
машини или от едър добитък върху влажни терени, както и от голямо количество 
преминаващи хора за продължителен период.  Отъпкването намалява шупливостта на 
почвата, което лишава корените на растенията от достатъчно въздух и вода. Друго 
последствие от отъпкването е намаляване на сорбционния капацитет на почвите и 
повишаване на повърхностния оток на валежите. Това повишава риска от ерозия и загуба 
на плодородния горен слой почва. 
Вкиселяването на почвите е естествен процес, който се засилва напоследък. Причината е 
в емисиите серни и азотни съединения, които се отделят при изгарянето на изкопаеми 
горива и при промишлени дейности. Наторяването и пресушаването на почвите също 
може да предизвика подкиселяване. Отлагането на вещества с киселинен характер е 
причина за подкиселяването на почвите. Вкиселяването в комбинация с катионите на 
желязото, алуминия, калция, магнезия и някои тежки метали намалява буферния 
капацитет на почвата. Песъчливите почви имат по-ниска неутрализираща способност и 
дори малка промяна в pH може да ги превърне от буфер в замърсител. 
Засоляването на почвата е следствие от лоши практики за напояване. Този процес има 
пряк негативен ефект за почвената биология и земеделската продукция. Засоляването е 
обратим процес, но извличането на солите от почвата е много скъпо и не е изгодно 
икономически, дори и за най-развитите страни от ЕС. 
Бъдещето на земеделието в Европейския съюз е застрашено, тъй като качеството и 
плодородието на почвите се влошават интензивно. Според първия европейски атлас на 
тази тема, изготвен от експерти от над 40 държави по поръчка на Европейската комисия, 
над 16 % от земите в ЕС са засегнати от разрушаване на почвата, а в новите държави-
членки - дори над една трета. Поради неспазване на стандартите за качеството на 
почвите, през 2005 г. Европейската комисия започна съдебни действия срещу Гърция, 
Португалия и Испания.  
Политиките за управление и използване на почвите се основават на Тематичната 
стратегия за опазване на почвите /COM/2006/ 231/ и на предложението за Рамкова 
директива за почвите /COM/2006/ 232/, както и на Закона за почвите. Като има предвид, 
че почвата е основен компонент на географската среда - пресечна точка между 
литосферата, атмосферата и хидросферата и че от нея зависят основни функции на 
живота на Земята, ЕП призова ЕК и държавите-членки да разработят Рамкова директива 
за почвите по подобие на вече съществуващите рамкови директиви на ЕС за водите, 
въздуха и биоразнообразието. Почвата, която е решаващ фактор за дългосрочното и 
устойчиво производство на хранителни продукти, фуражи, влакна и във все по-голяма 
степен на биомаса не е защитена от подобни нормативни актове на Общността.  
Политиката за управление на почвите се базира на доброволните национални инициативи 
и съществуващите национални мерки. Наличието на огромно почвено разнообразие 
изисква предприемане на мерки отдолу-нагоре, които да се основават на принципите на 
превенция, повишаване на обществената ангажираност, предоставяне на информация и 
определяне на рисковите зони с цел справянето с този проблем. Политиката относно 
почвата е област, която поради своето огромно разнообразие, изисква специфични за 
всеки конкретен случай решения, които да се разработят на местно и регионално 
равнище. 
В съответствие с Тематичната стратегия, България разработи Закон за почвите /обн. ДВ. 
бр. 89 от 6 Ноември 2007 г./, който вече претърпя няколко изменения. В закона се 
извеждат процесите, които увреждат почвите: ерозия, вкиселяване, засоляване, 
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уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване и 
свлачища. 
Биологичното земеделие се подпомага целево от 2008 г., което включва подпомагане на 
биологичното растениевъдство и биологичното пчеларство. Продължава предоставянето 
на консултации чрез Националната служба за съвети в земеделието на земеделски 
производители относно условия за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние, и по биологично земеделие. В периода 2008 – 2010 г. броят  на 
операторите в биологичното производство нараства с над 50% . Площите, заети с култури 
отглеждани по биологичен начин през 2010 г. са нараснали с близо 100% и достигат до 
четвърт милион декара. Най- голям дял от обработваемите площи са заети с  трайни 
насаждения, технически и зърнено-житни култури.  

6.2. СЪСТОЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЪЗДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА; 

6.2.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

През месец май 2008 г., е приета Директива относно качеството на околния въздух и по-
чист въздух за Европа /Директива 2008/50/EО/. Тази нова директива обединява по-
голямата част от съществуващото законодателство до този момент без промяна в 
съществуващите цели, касаещи качеството на въздуха. Тя залага нови цели за качеството 
на въздуха по отношение на PM2.5 /фини частици/ и включва възможността да не се 
вземат под внимание естествените източници на замърсяване при оценяване на 
спазването на пределните стойности. 
Основен принцип на Директивата е, че за опазване човешкото здраве и околната среда 
като цяло от особено значение е борбата с емисиите от замърсители при самия им 
източник, както и определянето и изпълнението на най-ефективните мерки за намаляване 
на емисиите на местно, национално и общностно равнище. Затова следва да се избягват, 
предотвратяват и намаляват емисиите от вредни замърсители на въздуха и да се поставят 
подходящи цели за качеството на атмосферния въздух, като се вземат предвид 
съответните стандарти, насоки и програми на Световната здравна организация. 
Състоянието на качеството на въздуха следва да се запази, където то вече е добро, или 
да се подобрява. Когато не са постигнати целите за качеството на атмосферния въздух, 
изложени в Директивата, държавите-членки следва да предприемат мерки за 
съобразяване с пределно допустимите стойности и критичните нива и по възможност да 
достигнат целевите стойности и дългосрочните цели. 
Фините прахови частици /ПЧ2,5/ имат значително отрицателно въздействие върху 
човешкото здраве. Освен това засега няма определим праг, под който ПЧ2,5 да не 
представляват риск. По тази причина към този замърсител не следва да се прилага 
същата правна уредба както към другите замърсители на въздуха. Целта следва да бъде 
общо намаляване на концентрациите в градска среда, за да се осигури възможност на 
голяма част от населението да се възползва от по-високо качество на въздуха. За да се 
осигури навсякъде минимална степен на опазване на здравето обаче, този подход следва 
да се съчетае с установяването на пределно допустима стойност, предшествана 
първоначално от целева стойност. 
Планове за качеството на въздуха следва да бъдат изготвени за зоните и агломерациите, 
в които концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух надвишават съответните 
целеви стойности за качеството на въздуха или пределно допустимите стойности, 
увеличени с всякакви временни допустими отклонения, ако има такива.  
Европейското законодателство по опазване качеството на въздуха се допълва от 
Директива 2001/81/EО относно националните тавани за емисии на някои атмосферни 
замърсители е част от последващите дейности след Стратегията на Общността за борба с 
вкиселяването /COM/97/88 окончателен/, която се стреми да установи национални 
пределно допустими стойности за серния двуокис /SO2/, азотните окиси /NOx/, летливите 
органични съединения /ЛОС/ и амоняка /NH3/. Комисията прие предложение за 
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преразглеждане на директивата за националните тавани през лятото на 2007 г., която бе 
изградена на база на работата, осъществена по програмата CAFE и Тематична стратегия за 
замърсяването на въздуха. 
В българското законодателство Директива 2008/50/EО се транспонира чрез Закона за 
чистотата на атмосферния въздух  и редица съпътстващи наредби. 
Община Стара Загора има Актуализирана програма за намаляване нивата на 
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на допустимите норми за вредни 
вещества /2011-2015 г./. 
В периода от 1990г. до 2012 г. има значително спадане на нивата на емисиите на всички 
основни атмосферни замърсители, от което следва и подобряването на качеството на 
атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на населението, живеещо при нива 
на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите концентрации – 57% и с азотен диоксид – 22%. 
Не съществува проблем с нивото на замърсяване с бензен, никел и арсен.  
На територията на община Стара Загора, единствено в България, има непрекъснат 
мониторинг на фосген, циановодород, хлороводород и хлор в в два пункта в с. Ръжена и 
с. Остра Могила, разположени в близост по границите на военния полигон „Змейово”. Не 
се регистрират концентрации, превишаващи допустимите норми за ПДК с.ч. и ПДК ср. дн. 
по данни на ИАОС и РИОСВ – Стара Загора. 
По данни на ИАОС и РИОСВ – Стара Загора, енергийният комплекс „Марица-Изток” 
продължава да представлява източник на замърсяване на въздуха на значителна 
територия, вкл. гр. Стара Загора при неблагоприятни атмосферни условия /температурни 
инверсии с продължително тихо време и др./. 
Контролът на качеството на атмосферния въздух, на територията на РИОСВ-Стара Загора, 
се осъществява от автоматични стационарни пунктове в градовете Стара Загора, Сливен и 
Гълъбово, 2 ДОАС - системи в селата Остра могила и Ръжена и OPSIS-система в с. Могила. 
За периода януари 2012 г.- март 2013 г., по данни на РИОСВ – Стара Загора, 
атмосферният въздух на Стара Загора е бил замърсен в следните случаи: 
 март 2013 г.: по показател фини прахови частици са регистрирани четири 
превишения на средноденонощната норма от пункт „Зелен клин” в град Стара 
Загора. Те са отчетени на 3, 7, 19 и 31 март т.г. Превишенията са в резултат на 
местни източници. 

 февруари 2013 г.: по показател фини прахови частици са регистрирани пет 
превишения на средноденонощната норма и от пункт „Зелен клин” в град Стара 
Загора. Те са отчетени на 1, 2, 7, 8 и 20 февруари т.г. Превишенията са в резултат 
на местни източници. 

 януари 2013 г.: по показател фини прахови частици са регистрирани и петнадесет 
превишения на средноденонощната норма и от пункт „Зелен клин” в град Стара 
Загора. Те са отчетени на 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30 и 31 януари 
т.г. Превишенията са в резултат на местни източници. Две са отчетените 
превишения на нормата за фини прахови частици в село Ръжена. Те са регистрирани 
на 11 и 30 януари и са в резултат на местни източници. 

 декември 2012 г.: десет превишения на средноденонощната норма от 50 микрограма 
на кубичен метър по показател фини прахови частици са регистрирани от 
Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” в град Стара Загора. 
Превишенията са отчетени на 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 декември 2012 г. 
и са в резултат на местни източници. Едно превишение на средноденонощната норма 
по показател фини прахови частици е регистрирано и от OPSIS - системата в село 
Ръжена на 18.12.2012 г. и се дължи на местни източници. 

 ноември 2012 г.: две превишения на средноденонощната норма от 50 микрограма на 
кубичен метър за фини прахови частици са регистрирани от Автоматичната 
измервателна станция „Зелен клин” в град Стара Загора на 27 и 28 ноември 2012 г. 
Същият пункт за контрол на въздуха е регистрирал и 33 превишения на 
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средночасовата норма за азотен диоксид на 4, 5, 08, 09, 11, 12, 15, 19, 26 и 27 
ноември 2012 г. Източниците на емисии са транспорт и битово отопление, и 
наблюдаваните инверсионни процеси, които не позволяват на замърсителя да се 
разсейва. 

 юни 2012 г.: отчетени са две превишения на средноденонощната норма по показател 
фини прахови частици до 10 микрона на 12 и 13 юни от автоматичната измервателна 
станция „Зелен клин” в град Стара Загора. Превишенията са в резултат на местни 
източници.  

 март 2012 г.: регистрирани са превишения на средноденонощната норма за фини 
прахови частици от автоматичните стационарни пунктовете за контрол на въздуха в 
град Сливен и село Ръжена. През 11 денонощия на месеца са отчетени превишения 
на нормата от 50 микрограма на кубичен метър за фини прахови частици в град 
Сливен и през 2 - в село Ръжена. Превишенията са в резултат на местни източници. 

 февруари 2012 г.: регистрирани са превишения на средноденонощната норма за 
фини прахови частици от автоматичните стационарни пунктовете за контрол на 
въздуха в градовете Сливен, Стара Загора и селата Ръжена и Остра могила. През 13 
денонощия на месеца са отчетени превишения на нормата от 50 микрограма на 
кубичен метър за фини прахови частици в град Сливен и село Ръжена, 4 - в град 
Стара Загора и 2 - в село Остра могила. Превишенията са в резултат на местни 
източници.  

 януари 2012 г.: регистрирани са превишения на средноденонощната норма за фини 
прахови частици от автоматичните стационарни пунктовете за контрол на въздуха в 
градовете Сливен, Стара Загора и село Ръжена. През 10 денонощия на месеца са 
отчетените превишения на нормата от 50 микрограма на кубичен метър за фини 
прахови частици в град Сливен, 4 - в Стара Загора и 1 - в село Ръжена. 
Превишенията са в резултат на местни източници. 

6.2.2. РАДИАЦИОНЕН ФОН И РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда и 
представлява лъчевото поле, в което се намират всички живи организми на Земята. На 
територията на общината няма разположена автоматизирана система за непрекъснат 
контрол на радиационния гама-фон. 
През 2010г. Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон не е регистрирала стойности на радиационния гама фон,  
различни от естествените. Не е наблюдавана тенденция за повишаване на обемната 
специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния 
въздух. При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не са 
констатирани надфонови стойности на специфичната активност на естествените и 
техногенни радионуклиди. Повърхностните водни течения и басейни в страната са в 
добро радиационно състояние 
Факт е, че най-засегнати от ядрената авария в Чернобил през 1986г. са почвите в Южна 
България. Те са обект на ежегодни контролни наблюдения в системата за радиологичен 
мониторинг на околната среда. Данните за специфичната активност и динамика на 
техногенния 137Cs, отложен вследствие аварията, характеризират петнисти замърсявания 
на почвите. През периода са извършени и аерозолни пробонабирания с преносимо 
пробовземно устройство при обем на преминалия през филтъра въздух по-голям от 7000 
m3  в пунктове: Гълъбово, Стара Загора и Остра могила. Получените резултати показват 
концентрации на 137Cs < 0,004 mBq/m3 /МДА/  и 7Be /1,92÷24,1 mBq/m3/, което е 
доказателство за липса на радиоактивно замърсяване на атмосферния въздух през 
годината в Старозагорския регион. 
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Не се наблюдава тенденция на повишаване на обемната специфичната активност на 
естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух в сравнение с минали 
години. 

6.2.3. ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда има за цел 
прилагането на общ подход от мерки и действия за избягване, предотвратяване или 
намаляване на вредните въздействия от излагането на шум в околната среда. В Република 
България Законът за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ и прилежащата към него 
подзаконова нормативна уредба, осигуряват пълно съответствие на българското 
законодателство с европейското.  
Звукът като вълнова енергия над известни граници има универсално биологично 
разрушително действие. Високият шум засяга най-рано слуховия орган, централната и 
вегетативната нервна система.  
Направените проучвания показват, че допустимата шумова граница от 60 dB е вече 
достигната. С всяка година нивото на шума се увеличава средно с 1 dB като през 
последните години е нараснал с 12 до 14 dB. Наблюдаваните улици в град Стара Загора 
са с шумови нива над допустимата за градски условия стойност. Шумовото натоварване на 
околната среда в региона е обусловено основно от транспортния поток по уличната мрежа 
на града. Високото шумово натоварване на околната среда определя неблагоприятни 
условия за градско развитие по отношение на акустичните качества на околната среда и 
здравния риск за населението. 
В системата за мониторинг в град Стара Загора са обособени 30 пункта за измерване на 
шумовите характеристики, разпределени в три групи на уличната мрежа. 
Тревожен е фактът, че в групата на т.нар. “лидери” по шумови нива се открояват 
пунктове на улици, на които са разположени две учебни заведения: VІ-то ОУ и СОУ 
“М.Горки”, както и детска ясла „Синчец“. 
Резултатите за 2010 г. се постигат чрез изпълнението на следните програми: Оценка на 
въздействието върху околната среда и екологична оценка; Комплексни разрешителни и 
защита от шум в околната среда; Схеми за подобряване на резултатите в опазване на 
околната среда, Екологична отговорност и Предотвратяване на риска от големи аварии и 
управление на химикали. 
С оглед защита на околната среда и човешкото здраве в началото на 2011 година РЗИ – 
Стара Загора, изиска от община Стара Загора да изпрати актуализиран Общински план за 
действие по околна среда и здраве, в който да предложи мерки за подобряване на 
акустичната обстановка. Като приоритет е посочено решаването на проблема с 
наднормените шумови нива в районите с детски, учебни и здравни заведения. 

6.3. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ; 

По ботанико-географското райониране на Бондев, територията на община Стара Загора 
попада в Европейска широколистна горска област, Македонско-Тракийска провинция, 
Горнотракийски окръг. Естествената растителност е класифицирана на екологична основа 
от Иван Ганчев. 
Общината е почти напълно стопански усвоена и зает от агрофитоценози и изкуствено 
залесени горки съобщества. Само на няколко места са запазени малки остатъчни гори. На 
места в заливните тераси на р. Банска-Сюютлийка-Сазлийка и Бедечка са запазени 
ограничени по размер влажни зони и заливни гори. 
Горите на територията на общината се управляват и стопанисват от Държавно 
лесничейство Стара Загора. Общата площ на Държавния горски фонд е 26 647,2 ха, от 
които 317,9 ха пасища в Средногорския и Равнинен геоморфоложки райони. Залесената 
площ е приблизително 90 % от общата. Територията на ДЛ “Стара Загора” е разположена 
в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори и в долната 
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част на Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни, съответно от подпояса на 
равнинно-хълмистите дъбови гори, до подпояса на нископланинските гори от горун, бук и 
ела. На територията на общината се срещат повече от 90 вида лечебни растения.  
В зоогеографско отношение, територията на община Стара Загора попада в 
Среднобългарски район и Подрайон на Горнотракийската низина. Основната част от 
фауната е топлолюбива. Тук са разпространени много средиземноморски, 
понтомедитерански, предноазиатски и степни форми. Евросибирските и европейските 
видове, които също са многочислени са навлезли в подрайона през планинските системи 
предимно от север и запад. Характерни за подрайона са множество топлолюбиви широко 
разпространени в Южна България земноводни, влечуги, птици и обитаващи откритите 
низини ровещи и други бозайници. Установени са 35 вида бозайници, 130 вида птици, 8 
вида земноводни, 13 вида влечуги. 
Сравнително добри са дивечовите запасите на заек, сърна, благороден елен и дива свиня. 
Значителни са възможностите за увеличаване запасите на колхидския фазан и яребицата. 
На територията на общината е разположено ловното стопанство „Аязмото – Старозагорски 
минерални бани”, което заема площ от 5181 ха. 
На територията на общината са разположени неголеми, но уникални пещери, които 
представляват спелеоложки и биологически интерес. Установено е богато разнообразие от 
пещерна фауна, както и наличие на фосилни и субфосилни бозайници и влечуги в 
пещерните седименти. 
От края на 2010 г. в България се изпълняват Директивата за местообитанията 
/92/43/ЕИО/ и Директивата за птиците /79/409/ЕИО/ като се изгражда мрежата “Натура 
2000”. Мерките по Директивата за местообитанията покриват 30% от територията на 
страната, а тези по Директивата за птиците - 20,4% от територията на страната. Индексът 
на достатъчност е 94,3%. 
Терените, попадащи в екологичната мрежа „Натура 2000” на територията на община 
Стара Загора са определени по Директивата за местообитанията /92/43/ЕИО/  и са три: 
Сазлийка /обща площ 991,77 ха, Мартинка /обща площ 182,11 ха/, Чирпански 
възвишения, р. Омуровска /обща площ 532,31 ха/: 
 Хабитат „Сазлийка” на територията на община Стара Загора включва части от 
землищата на селата: Арнаутито, Бъдеще, Загоре, Калояновец, Памукчии, Петрово и 
Ракитница. 

 Хабитат „Мартинка” на територията на община Стара Загора включва части от 
землищата на селата Воденичарово и Самуилово. 

 Хабитат „Чирпански възвишения” на територията на община Стара Загора включва 
части от землищата на селата: Богомилово, Елхово, Кирилово, Лозен, Лясково, 
Малка Верея, Пряпорец и Яворово. 

 Хабитат „река Омуровска” на територията на община Стара Загора включва част от 
землището на с. Пъстрово. 

На територията на община Стара Загора са обявени следните защитени природни обекти:  
 Природна забележителност “Казането” - обявена със заповед № 3039/03.10.1974 
година на МГГП, с обща залесена площ 1,0 ха. Интересно скално образувание в 
землището на с. Казанка. Намира се в ляво от шосето /до реката/ за с. Казанка, на 
около 2 км преди селото. Има поставена указателна табела с кратка историческа 
справка.  

 Природна забележителност “Змейова дупка” - обявена със заповед № 
3039/03.10.1974 година на МГГП, с обща залесена площ 1,0 ха. Система от пещери в 
землището на с. Змейово. Намира се непосредствено над кариерата при с. Змейово. - 
природна забележителност “Кратера на вулкана” - обявена със заповед № 
3039/03.10.1974 година на МГГП, с обща залесена площ 1,0 ха.  

 Скално образувание от вулканичен произход в землището на с. Змейово.  
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 Природна забележителност “Милкини скали” - обявена със заповед № 
3039/03.10.1974 година на МГГП, с обща незалесена площ 1,0 ха. Интересно скално 
образувание и гнездово находище на скален орел в землището на с. Колена.  

Други две природни забележителности /вековни дървета/ са разположени в град Стара 
Загора: “Дъбът на Гео Милев” в двора на къщата на поета и “Старият чинар” в границите 
на парк “Бедечка”. 

6.4. ПРИРОДНИ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ; 

6.4.1. ПРОМЯНА НА КЛИМАТА 

Промяната на климата е един от рисковите фактори, с които трябва да се съобрази 
планирането на развитието през следващите години и десетилетия. Причините за 
промяната на климата са комплексни: природни и антропогенни.  
Очакваните измененията на компонентите на климата са различни в различните региони. 
Най-уязвимите европейски региони са Южна Европа, Средиземноморският басейн, 
планинските райони, крайбрежните и градските зони, и др. 
Променените климатични условия влияят върху икономиката като цяло и увеличават 
натиска върху околната среда от много сектори: енергетика, управление на водите, 
земеделие, строителство, транспорт и др.  
В земеделието прогнозираните изменения на климата ще повлияят върху отглежданите 
видове и сортове и добивите в растениевъдството, както и на животновъдството. 
Нарастващата вероятност за настъпване на екстремни метеорологични събития и за 
увеличаване мощността им ще повиши значително риска за реколтата. Изменението на 
климата доведе до намаление на хумусното съдържание в почвите, което до голяма 
степен е определящо за почвеното плодородие. В енергийния сектор изменението на 
климата ще има пряко въздействие както върху енергопроизводството, така и върху 
енергопотреблението. Прогнозираното въздействие на изменението на климата върху 
валежите показва, че електропроизводството от ВЕЦ може да намалее с 25 % или повече 
в Южна Европа. Очаква се също, че по-ниските валежни количества и по-честите и 
продължителни горещи климатични вълни могат да окажат неблагоприятно влияние върху 
охладителните процеси в топлоелектрическите централи. От страна на енергопо-
треблението, увеличаващото се върхово потребление на електроенергия през лятото за 
охлаждане. 
Екстремните климатични събития предизвикват значителни икономически и социални 
въздействия. Нанасят се вреди върху инфраструктурата /сгради, транспортни, енергийни 
и водоснабдителни обекти/, което представлява сериозна опасност за гъсто населените 
райони, което налага нов по-стратегически и дългосрочен подход към териториалното 
планиране. 
Променящите се метеорологични условия ще имат и значителни последици за човешкото 
здраве, както и за здравословното състояние на животните и растенията. Нарастването на 
честотата на екстремните събития може да доведе до увеличение на свързаните с 
метеорологичните условия смъртни случаи и заболявания. Изменението на климата може 
да доведе също до разпространяване на сериозни инфекциозни векторно преносими 
заразни болести, включително зоонози.  
Изменението на климата ще предизвика значителни промени в качеството и 
разполагаемостта на водните ресурси, засягайки много сектори, за които водата играе 
съществена роля — включително производството на храни. Най-разпространените модели 
за промяна на климата предвиждат общите валежни количества на Балканите да се 
понижат с 40-60% до 50-70 години. 
Изменението на климата ще предизвиква значителни промени в хабитатите и ще повлияе 
върху биоразнообразието. 
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С изпълнението на проект СECILIA бяха симулирани климатични сценарии за България 
чрез прилагане на регионалния модел ALADIN . Обобщените изводи от проекта CECILIA  
за България показаха, че: 
 Зимите ще бъдат по-меки и през следващите десетилетия; 
 Ледените дни ще намалеят, а високата температура, ще се отрази на яровизацията 
през зимата на редица земеделски култури; 

 Сегашните летни условия постепенно ще изчезнат, тъй като ще бъде по-горещо със 
средни максимални температури на въздуха над 30°С най-често в равнинните 
райони на страната; 

 Броят на летните дни ще се увеличи до 90 дни в периода 2021-2050. Процентът от 
летните дни се очаква да нарасне с 18-20% над 40% в повечето равнинни места в 
Южна България; 

 Горещите дни ще се увеличат до 30% до края на 21-ви век. 
ЕС насърчава държавите-членки да разработят стратегии за увеличаване на 
издръжливостта спрямо изменението на климата, на доброто състояние, характеристиките 
и продуктивните функции на почвите, включително и чрез подобряване на 
стопанисването на водните ресурси и екосистемите. 

6.4.2. НАВОДНЕНИЯ 

Директива 2007/60/ЕО относно управлението и риска от наводнения /Директивата за 
наводненията/ създава рамката за ефективни действия на Общността в областта на 
политиката за водите. Директивата за наводненията е транспонирана в българското 
законодателство в Закона за водите. 
Наводненията са природно явление което не може да бъде предотвратено. Някои човешки 
дейности като нарастването на населените места и стопанските активи в заливните 
равнини, както и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода, 
породено от използването на земята и промяната на климата, обаче, допринасят за 
увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях. 
Възможно и желателно е да се намали рискът от неблагоприятните последици, свързани с 
наводненията, особено за човешкото здраве и живот, околната среда, културното 
наследство, стопанската дейност и инфраструктурата. За да бъдат ефективни мерките за 
намаляване на тези рискове на територията на община Стара Загора, те следва да се 
съгласуват, доколкото е възможно, по протежението на целия басейн на р. Марица. 
Печатните медии и устните предания дават информация за значителни разливи в 
миналото на р. Сюютлийка при с. Ракитница и на р. Бедечка след пречупката на 
подножието на Сърнена гора. И на двете реки са изградени микроязовири 
/„Старозагорски бани” и „Загорка”/ и са проведени залесителни мероприятия, в резултат 
на които се предотвратяват успешно евентуални наводнения. 
Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” разработва 
план за управление на речните басейни. Планът ще се изработи до 22.12.2015 г., след 
което ще влезе в сила за шест години. Вече е готова предварителната оценка, от която е 
видно че са подценени мащабите на наводненията от подземни води в Старозагорското 
поле, където обширни райони със земеделски земи и десетки населени места са изложени 
на повишаващ се риск площни наводнения за дълги периоди от студеното полугодие. 
Необходимо е да се направи подробно проучване за рисковете пред земеделието и 
строителството и да се набележат мерки за ефективно преодоляване на последиците, да 
се изгради инфраструктура за дрениране на обширни ниски земи в община Стара Загора. 

6.4.3. ЗАСУШАВАНЕ И НЕДОСТИГ НА ВОДА 

При промяната на климата, територията на община Стара Загора попада в един от най-
застрашените от суши региони на Европа. Очакваното намаление на годишните суми на 
валежите, според различните сценарии, е между 40% и 60%. Като се има предвид, че и 
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сега Стара Загора не разполага с достатъчно водни количества за задоволяване на 
питейно-битовите, земеделски и промишлени нужди, предизвикателството пред 
управлението на водите е голямо и отговорността към следващите поколения – огромна. 
Сушата през 2011 г. е посочена като най-лошата от един век насам с валежи само 40 % от 
нормалното количество. През последните тридесет години е налице драстично увеличение 
на броя на сушите, както и на тяхното въздействие. Между 1976 и 2006 г. броят на 
районите и хората в ЕС, засегнати от суши, нарасна с почти 20 %, а общият размер на 
щетите, причинени от суши, възлезе на 100 млрд. EUR. 
През летните месеци недостигът на вода е по-силно изразен в Южна Европа. Тенденциите 
изглеждат стабилни. Прогнозното определяне чрез модел на басейните с недостиг на вода 
през лятото и целогодишно през 2030 г. показва, че броят на речните басейни с недостиг 
на вода вероятно ще нарасне с до 50 %. 
Както засушаванията, така и недостигът на вода могат да доведат до икономически загуби 
в ключови водоползващи сектори и до екологични последици за биоразнообразието, 
качеството на водите, влошаването и загубата на влажни зони, ерозия на почвата, 
влошаване на качеството на почвата и опустиняването. Някои от въздействията са 
краткотрайни и нормалното състояние бързо се възстановява, докато други въздействия 
могат да придобият постоянен характер.  
Изключително важно е да се въведат високо ефективни технологии за напояване в 
земеделието, тъй като то е отрасълът с най-високо потребление на вода – при нормално 
работеща икономика 70% от водопотреблението. Относно водоизточниците за питейно-
битови цели е необходимо да се осигури стриктно опазване на високо качество и 
максимално ефективно потребление.  
Европейската политика относно недостига на вода и сушите набляга на необходимостта от 
определяне на подходяща цена на водата; обмисляне въвеждането на търгуване с права 
за водоползване и развиване на водни пазари с голямо разнообразие от неформални и 
формални търговски механизми; интегрирано планиране земеползването адаптирано с 
оглед понижаване уязвимостта на водните ресурси; разработването на планове за 
управление на риска от суша /ПУРС/; изпреварващо изграждане на допълнителна 
инфраструктура за водоснабдяване пълно изчерпване потенциала на съществуващата и 
мерките за постигане на икономии; изграждане или подобряване на резервоари и др. за 
увеличаване запасите от вода и намаляване социално-икономическите последици от 
недостига на вода; повторна употреба на отпадъчни води /мярка включена в 50% от 
ПУРС/; изкуствено обогатяване на водоносния хоризонт и събиране на дъждовна вода 
/мярка включена в 30% ПУРС/; насърчаване за изграждане на култура на пестене на 
водата в Европа. 

6.4.4. ГОРСКИ ПОЖАРИ 

Територията на община Стара Загора е застрашена от горски пожари. Тази тенденция ще 
се засилва с очакваната промяна на климата. Особено уязвими са иглолистните 
насаждения, залесени върху естествени хабитати на широколистни гори с доминанти 
различни видове дъб и келяв габър по южните припечни склонове на Сърнена гора. 
Ненадеждно се прилага законодателството забраняващо паленето на стърнища, сухи 
треви, твърди отпадъци и др.  
Необходимо е общинската администрация да вземе спешни мерки за увеличаване на 
противопожарната безопасност на територията на общината, които да включват: 
 картиране на застрашените от пожар насаждения чрез стандартна класификация; 
 изработване на Скала на риска от пожари; 
 контролиране на горивото при използване на механични резачки при прочистване на 
гората; 

 подобряване на видовото разнообразие в застрашените от пожар райони; 
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 подобряване устойчивостта срещу пожари на насажденията /коридори, прекъсване 
на насажденията, кастрене, зелени корони/; 

 възстановяване на старите и създаване на нови пожарозащитни пояси; 
 прочистване за предотвратяване на възможно разрастване на пожари; 
 подобряване достъпа за нуждите на Пожарната: планиране на възстановяване на 
достъпа /пътища /пътеки/ за колите на Пожарната; определяне на мрежа от 
обезопасени места за събиране на посетителите и безопасно извеждане от парка при 
пожарна опасност, които да са добре устроени, поддържани и обозначени; 
въвеждане на противопожарни патрули през лятото; 

 информиране и изграждане култура у населението. 

6.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; 

Считано от 12 декември 2010г. влезе в сила Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и 
за отмяна на определени директиви, която отмени досега действащата Рамкова директива 
за отпадъците 2006/12/ЕО. Основната цел на ЕС, в областта на политиката по отпадъците, 
заложена и в Директива 2008/98/ЕО, е да се намали използването на ресурси и да се 
насърчаване прилагането на практика на йерархията за управление на отпадъците: 
предотвратяване на отпадъците и насърчаване на повторната употреба, рециклиране и 
оползотворяване, така че да се намали отрицателното въздействие върху околната среда 
и да се повиши ефективността на ресурсите на европейската икономика. 
Дългосрочната цел на ЕС е да се превърне в рециклиращо общество, което се стреми да 
избегне образуването на отпадъци и да насърчи употребата на образуваните отпадъците, 
като ресурс. Терминът „предотвратяване на образуването на отпадъци” означава 
намаляване на количеството на използваните материали за създаване на продукти и 
повишаване на ефективността на използване на вече създадените продукти. 
Предотвратяването на отпадъци чрез ограничаване на ненужното потребление и чрез 
проектиране и потребление на продукти, които генерират по-малко отпадъци, са форми 
на стриктно избягване на отпадъците.  
Предотвратяването на отпадъците включва също действия, които могат да бъдат 
предприети след като продуктът достигне края на жизнения си цикъл: вместо да 
освобождава продукта, крайният потребител следва да разгледа като възможности 
повторната му употреба, поправка или подновяване. Удължаването на жизнения цикъл на 
продукта или разглеждането на възможности като повторна употреба са форми на 
предотвратяване чрез изменение на отпадъчните потоци.  
Възможните политики, предприети в рамките на предотвратяването на отпадъците, целят 
намаляването на цялостното въздействие върху околната среда в резултат на 
генерирането и управлението на отпадъците. Съгласно новата рамкова директива за 
отпадъците за да се оценят тези въздействия, е необходимо да се приложи подход 
отчитащ целия жизнен цикъл на материалите, който разглежда въздействията от 
добиването на суровините до края на жизнения цикъл на продукта или услугата. 
Управлението на определени отпадъчни потоци може да бъде отклонено от йерархията на 
отпадъците посредством концепцията за жизнения цикъл. 
Изискванията на рамковото законодателство по управление на отпадъците на Европейско 
ниво са въведени в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.  
Разработена е Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за 
периода 2009 – 2013 г. /НПУДО/, в която са формулирани цели и приоритети за всички 
сфери от управлението на отпадъците, които следва да осигурят прилагането на 
интегрирана и ефективна система за управление на отпадъците на всички нива. 
Определянето на целите и приоритетите в НПУДО и свързаните с тях мерки е извършено 
въз основа на анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците и 
идентифициране на проблемите в тази област. За всяка от планираните мерки са 
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определени отговорни институции и индикативни финансови средства за обезпечаване на 
прилагане на програмата в периода 2009 – 2013 година. 
През 2010г. е разработен и утвърден от Министъра на околната среда и водите, 
Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране за периода 2010-2020. 
Стратегическият план трябва да осигури изпълнение на изискванията на Директива 
1999/31/EC от 16 юли 1999 г. за поетапно намаляване на количеството на 
биоразградимите битови отпадъци подлежащи на депониране, като разрешени за 
депониране са следните количества биоразградими отпадъци: до 2020 г. - до 35% от тези, 
образувани през 1995 г. 
От началото на 2011 г. общинската политика по отпадъците се осъществява съобразно 
Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Стара Загора /с период на действие 2011-2020 г./. Необходимо е текстовете на 
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците /2011-2010/ да се 
преработят в частта си на представяне на основните принципа на общинската политика по 
отпадъците и да се съобразят с официалната терминология, заложена в Директива 
2008/98/EC относно отпадъците и българския Закон за управление на отпадъците. 
Програмата е съобразена с основни принципи на управление, заложени в редица 
европейски и международни правни актове и стриктно следва Директива 2008/98/EC 
относно отпадъците и българския Закон за управление на отпадъците.  
Програмата отчита решението на община Стара Загора за изграждане на регионален 
център за управление на отпадъците – Стара Загора, на който да се депонират всички 
неопасни отпадъци генерирани на териториите на общините Братя Даскалови, Гурково, 
Гълъбово, Казанлък, Николаево, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, 
Твърдица и Чирпан и изграждането на три претоварни станции. 
Дейностите по събиране, транспортиране и депониране на твърдите битови отпадъци, 
както и поддържане чистотата на улиците, тротоарите и обществените паркове са 
възложени с договор за изпълнение на „Нелсен-Чистота” ООД – Стара Загора. Останалите 
дейности по управление на отпадъците са разпределени на компании, както следва: 
 „Екопак България” ООД – дейности по събиране и рециклиране на отпадъци от 
опаковки; 

 „Екоп” ООД – дейности по сортиране и предаване за рециклиране отпадъци от 
опаковки; 

 „Екобулкар” АД – организиране на дейности по събиране, транспортиране, временно 
съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС; 

 „Елтересурс” АД – планиране, организиране и прилагане на системи за събиране, 
временно съхранение и предаване за оползотворяване и/или извеждане изцяло от 
употреба на електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/; 

 „Екобатери” АД – организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, 
транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и предаване за 
оползотворяване и/или за обезвреждане на негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/. 

От 1972 г. община Стара Загора експлоатира площадката за депониране при Мандра баир 
/между землищата на селата Еленино, Богомилово и Християново/. Поради неправилното 
изграждане и управление на депото, се създават ситуации на самозапалване и постоянно 
се отделят неприятни миризми и опасни за околната среда газове. Няма мероприятия за 
предпазване от разнасяне на леки пластмасови отпадъци. Няма разделно третиране и 
депониране. Запръстяването е спорадично. Единственото, което се прави е утъпкване с 
булдозер. Най-сериозен недостатък на съществуващото депо е рискът от замърсяване на 
водите. Площадката няма каквито и да било съоръжения за събиране на инфилтрата. 
Няма изградени дренажни системи за улавяне и събиране на води преди депото. 
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Генерираните отпадъци от домакинствата са около 59 хил. т. годишно, а отпадъците от 
рециклиране са 750 т. Неопасните производствени отпадъци са около 5 хил. т.  
Анализът на морфологичния състав на твърдите битови отпадъци показва, че те се състоят 
от две големи групи: органични и неорганични отпадъци. За селище с размерите на Стара 
Загора, най-голям дял в отпадъците имат органичните отпадъци: хранителните продукти 
/28,8%/, следват пластмасовите /12%/, хартиените /11,1%/, картон /9,7%/, градските 
отпадъци /6,8%/, с по-малък дял са текстилни и дървесни. Текстилът и кожата са под 1%. 
Неорганичните са стъкло /9,9%/ и метали /1,7%/. Другите отпадъци – сгурия, пясък, 
инертни строителни отпадъци, пепел, пръст и др. представляват 14,2%. В абсолютна 
стойност произведеното количество ТБО в община Стара Загора за 2012 г. надхвърля 63 
хил. т, както и около 4 хил. т утайки от СПОВ – Стара Загора. Националната програма не 
предвижда депониране на утайките от пречистване на отпадъчни води на регионалните 
депа за ТБО. 
За страната най-големи количества неопасни отпадъци се генерират в областите Стара 
Загора, София и Варна. За област Стара Загора, това основно се дължи на генерирането 
на големи количества в енергийният комплекс „Марица-Изток”.  
Индустриалните отпадъци, които се депонират на общинското депо не се разделя, а се 
депонират заедно с битовите отпадъци. Този тип отпадък е приравнен към битов отпадък 
и се генерира от или заради служителите на компаниите. Количеството и съставът на 
индустриалните отпадъци е силно променлив и зависи от много фактори. На територията 
на община Стара Загора годишно се генерират над 40 хил. т индустриални отпадъци. 
Фирмите, които произвеждат най-големи количества неоползотворени и нерециклирани 
отпадъци, които подлежат на депониране на територията на общината са Панхим, 
Прогрес, Бисер Олива, Средна гора, Локомотивно депо, Сплавкомерс, Поделение на 
„Товарни превози” – Бургас и др. 
Опасните отпадъци от домакинствата не се събират отделно. Съгласно принципа 
„замърсителят плаща” фирмите и болниците са отговорни за управлението на опасните си 
отпадъци. Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното 
законодателство. Поради липса на лицензирано съоръжение за обезвреждане на опасните 
болнични отпадъци на територията на общината, те се предават за обезвреждане на 
лицензирана фирма. 
Едрогабаритните битови отпадъци се депонират. 
Отпадъците от парковете и градинките се събират и депонират на общинското депо. Има 
само единични случаи на домашно компостиране.  
Основното количество строителни отпадъци се генерират от фирми извършващи 
строителни и ремонтни дейности. На територията на общината няма определено място за 
строителни отпадъци. Те се депонират заедно с ТБО на общинското депо. Общото 
количество строителни отпадъци е намаляло около два пъти в сравнение с 2006 г. и 
варира около 25 хил. т годишно. 
Реалният старт на системата за разделно събиране на ТБО в общината стартира през 2007 
г. със закупуване и инсталиране на около 1000 цветни контейнера за разделно събиране 
на отпадъци от пластмаси, стъкло и хартия. И до сега системата не обхваща всички части 
на града, и не е стартирала на практика за селата, а гражданите не са изградили навици 
да сепарират отпадъците си. Не са популяризирани услугите договорени от община Стара 
Загора за разделно събиране на ИУЕЕО и НУБА, недостатъчно е популяризирана услугата 
за разделно събиране на излезли от употреба МПС /един билборд на Калояновско шосе/. 
Не се стимулира заинтересоваността на гражданите от разделното събиране на 
отпадъците, а те са ключов фактор за успеха на подобни практики.  
Депонирането на отпадъците е основният метод за третиране на отпадъците в общината. 
Регионален подход не е въведен. Общината използва едно депо – Мандра баир, 
разположено на площ от 93 дка с общ обем около 1,2 млн. куб.м уплътнени битови, 
промишлени, строителни и инертни отпадъци. Отпадъкът е депониран с голяма мощност – 
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30-40 м. На практика обемът на депото е запълнен и депонираните отпадъци излизат 
извън границите на имота отреден за депо. Община Стара Загора има подробен проект и 
остойностяване за закриване и цялостно рекултивиране на депото. Общата стойност на 
проекта надхвърля 7,7 млн. лв. без ДДС /по цени от 2009 г./. 
В изпълнение изискванията на Директива 2008/98/EC относно отпадъците и българския 
Закон за управление на отпадъците, Стара Загора предприе стъпки за съвместно 
решаване проблемите свързани с управлението на отпадъците с другите общини от 
региона. Взе се решение изграждане на регионален център за управление на отпадъците. 
Отредената площадка е в землището на с. Ракитница – североизточно от селото. 
Предвиденият терен е от 325 дка. Капацитетът е планиран за 23 години. 

6.6. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

Стара Загора е зелен град. Населението традиционно участва в създаването на парковете 
през годините и се гордее със своите зелени алеи и паркове. Парк Аязмото е определено 
перлата в корона на зелената градска система. Зеленият коридор по ул. „М.М. Кусев” г 
свързва с Градската градина в самото сърце на Стара Загора. 
Парк Аязмото е разположен на южния склон на Сърнена гора и заема площ от 3 200 дка. 
Като резултат на постоянните залесителни кампании през годините, по-голямата част от 
парка е гора, състояща се от разнообразни широколистни и иглолистни видове дървета и 
храсти. Историческата част на парка, т.е. тази, която е най-близо до Стара Загора, е 
представена от представителен дървостой от вида Quercus aegilops и други широколистни 
видове, докато нагоре към църквата вече се срещат многоетажни дървостои от Pinus nigra, 
Fraxinus angustifolia и Robinia pseudoacacia или равните по възраст неформални дървостои 
от Тilia и Aesculus. Смесени дървостои, доминирани от Cefrus atlantica и Cupressus 
sempervirens съставляват формалната част на парка. 
В неформалната част на парка смесени гори от широколистни видове, доминирани 
предимно от дъб се редуват, а много често просто се смесват с насаждения, доминирани 
предимно от бор, кедър и кипарис. Още по-нависоко, по склоновете на Втория баир, 
паркът е ограден от естествени гори от Carpinus orientalis, Quercus cerris и Quercus 
pubescens 
Митрополит Методий Кусев инициира създаването на парка през 1895 г. Той организира 
първата кампания по залесяването на парка и превръща почти голия ерозирал хълм в 
прекрасна градина, разполагаща с уникални за България дървесни видове. Той внася 
много от растенията от Ливан, Турция, Гърция, Испания, Италия и др. Заедно с това, Дядо 
Методий изгражда напоителна схема и построява църква на върха. От самото начало 
гражданите сътрудничат за изграждането на парка и много хора се включват доброволно 
през годините в залесяването и поддръжката му. 
Паркът е собственост на община Стара Загора. През 1996 г. няколко сгради в парка, 
бивша държавна собственост, бяха приватизирани. Голяма част от парка /60 ха/ 
представлява паметник на парковото и градинското изкуство от национално значение 
/Наредба № 5 за Обявяване на недвижимите паметници на културата, приета от 
Министерството на културата, 27 май 1998 г./. 208 ха са охранителна зона. Дефиницията 
използвана в наредбата гласи: “териториално или пространствено обособени структури, 
разпознаваеми по устойчивата им композиция и от значение за развитието на 
паркоустройственото изкуство и наука; пространствено обособима структура от селищна 
или извънселищна територия, разпознаваеми по устойчивата им композиция и от 
значение за развитието на градоустройствената наука, взаимодействието на човека с 
природната среда, притежаващи структурообразуваща или поддържаща роля за 
развитието на населено място или извънселищна територия” по смисъла на Наредбата. 
Старозагорци несъмнено имат основание да се гордеят с парк Аязмото. Паркът предлага 
голямо разнообразие от алеи и пътеки минаващи под тунели от зеленина. Аязмото е дом 
за повече от 150 екзотични дървесни и храстови видове от най-различни части на света. 
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Особен интерес предствляват алепския бор /Aleppo pine/, лавровото дърво /Laurus nobilis/, 
моливното дърво /Juniperus virgiliana/, райската ябълка /Malus pumila/, алепския дъб 
/Quercus infectoria/, гинкото /Ginkgo biloba/ и много други. 
Аязмото е любимо място за отдих на открито и предлага удобства за рекреация на 
жителите на Стара Загора от всички възрасти. На различни нива в парка са разположени 
заравнени територии, които се използват за спортни игри. 
Друга специфична инфраструктура се представя от летен театър, малък хотел с ресторант 
и кафе, детски площадки, зала с криви огледала, обсерватория и зоопарк. Особена 
атракция на парка представлява зоопаркът, разположен на близо 30 дка, който привлича 
по повече от 1000 посетители на ден при хубаво време. 
Най-голямата ценност на парка обаче е, че той допринася много за отдадеността на 
старозогорци към любимия град. Парк Аязмото е едновременно елемент от ежедневието 
на хората и високо ценен символ на родното място. Паркът е едно от забележителните 
места на града и допринася много за добрия му имидж. Гражданите на Стара Загора с 
гордост показват парка на своите гости от близо и далеч. Аязмото е част от живота в 
Стара Загора. Повечето жители на града, свързват парка с любимите си спомени за 
родния край, те се чувстват в парка “в свои води”.  
През 2004 г. фондация „Земя завинаги”, съвместно със световно известни експерти от 
катедра „Екология на човека” от Брюкселския фламандски свободен университет и 
Флорентинския университет направиха мащабно проучване на парка и разработиха 
„Визия за развитие и управление на парк Аязмото”. При разработката бяха интервюирани 
десетки отговорни служители от общинската администрация и стотици старозагорци-
любители на Аязмото. В разработката е направен подробен анализ на състоянието и 
ограниченията на парка и са разработени насоки и мерки за устойчивото му управление 
съобразени с най-модерните концепции в паркостроителството и въжделенията на 
старозагорци. 
На територията на град Стара Загора има множество паркове: „5-ти октомври” /„Градската 
градина”, 20 дка/, „Александър Стамболийски”/Житен Алан, 15 дка/, „Бедечка“, 
„Българско опълчение” /1400 дка/, „Тракия“ /11 дка/, „Станционна градина“ /96 дка/, 
„Зелен Клин”, „Баня Пиперка”. 
В центъра на повечето села в общината има оформени малки паркове. Поддържането им 
от години е вменено на кметствата, които нямат необходимия капацитет да осъществяват 
тази дейност. Като резултат в тези паркове се извършват само неотложни дейности. 
Друга важна част от зелената система на всеки град са междублоковите пространства. 
Проектите за озеленяване на тези пространства почти във всички случаи са 
професионални и естетически издържани. Не така стоят нещата обаче с изпълнението и 
последващото поддържане. 

6.7. ИЗВОДИ  

Идентифицирани проблеми 
 В общината е силно изразен недостигът на води. За питейно-битовото 
водоснабдяване на града и някои села, както и за промишлеността и земеделието се 
внасят подземни и повърхностни води от община Казанлък с прехвърляне на води от 
басейна на р. Тунджа. 

 Водоизточниците за питейно-битови нужди от терасата на р. Тунджа са разположени 
само на 9 км под заустването на СПОВ на гр. Казанлък и спорадично се замърсяват 
от нея. Водоизточниците за питейно-битови нужди на селата в низинната част на 
общината са замърсени с нитрати – понякога до 7 пъти над нормата. Замърсяването 
с нитрати на плитките подземни води е масово разпространено на територията на 
цялата община. 

 Промяната на климата според всички широко разпространени модели ще се отрази 
на територията на цялата община с повишаване риска от наводнения през студеното 
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полугодие – особено на площни наводнения от особено високи подземни води в 
низинната част на общината, удължаване периода на маловодие и засушаване, 
повишаване риска от горски пожари, удължаване периода на задържане на 
максималните дневни температури на въздуха над 40оС през юли и август. 

 Смолниците в низинната част на общината са особено податливи на замърсяване с 
нитрати и др. и стават източник на замърсяване на подземните води. Високото 
съдържание на монморилонити в смолниците е причина за постоянна циркулация и 
напукване на сгради и пътища.  

 Огромната част от гр. Стара Загора и селата в низината страдат от замърсяване на 
въздуха от източници на вредни емисии, както от промишлеността, така и от 
транспорта и бита. Добре обособената негативна форма на Старозагорското поле е 
предпоставка за натрупване на вредните емисии особено при инверсионно 
състояние на атмосферата и тихо време и формиране на трайни мъгли и 
фотосинтетичен смог. 

 Липсата на залесителни мероприятия, масовата и бракониерската сеч са сериозна 
заплаха за горските ресурси в общината. Нарушаването на правостоя и заместването 
му от сухолюбиви храсталаци са предпоставка за още повече случаи на горски 
пожари, особено при тенденциите на промяна на климата. Оголените склонове 
създават условия за интензифициране на ерозията и влошаване на вододайния 
капацитет на нископланинската част на общината. 

 Стара Загора и някои села са разположени в силно сеизмична зона в долната 
пречупка на подножието на Сърнена гора. 

 Замърсяването на въздуха от фини прахови частици от транспорта и използването 
на твърди горива за отопление в бита е често явление. Старозагорското поле 
продължава да бъде застрашено от замърсяване от енергийния комплект „Марица-
Изток” от серен диоксид. 

 В Стара Загора, особено в централните части на града, системно се превишават 
нормите за шумово замърсяване. 

Идентифицирани потенциали 
 Кръстопътното географско положение и централното разположение на територията е 
предпоставка за развитие на транспорта, търговията и производството. Стара Загора 
е един от най-стабилно развиващите се центрове на България. 

 Релефът на общината е разнообразен и създава значителна вариабилност при 
незначителни географски отстояния с благоприятен микроклимат и бърза промяна 
на панорамата, особено в Сърнена гора. Територията на общината е лесно 
проходима дори при зимни условия. 

 Почвите са плодородни и благоприятни за отглеждане практически на всички 
култури за тези географски ширини: зърнени, технически, лозя, зеленчуци, плодове, 
маслодайни и билки. Предпоставка са за мощно развитие на хранително-вкусовата 
промишленост. 

 Слънчевото греене е високо, и заедно с мекият климат – ранната пролет и късната 
есен, осигуряват продължителен вегетационен период за растенията, както и 
благоприятни условия за парниково земеделие. 

 Климатът е мек и благоприятен за живеене и за отглеждане на топлолюбиви 
земеделски култури. 

 Обилни са запасите на плитки подземни води за изграждане на напоителни системи 
в Старозагорското поле и в подножието на Сърнена гора. 

 Минералните води в района на Старозагорските минерални бани са предпоставка за 
развитието на балнеотуризъм. 
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 Аязмото и добре развитата зелена инфраструктура на Стара Загора създават добри 
условия за живот, условия за ежедневен масов спорт и релаксация, здравословна 
среда. 
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7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Община Стара Загора e най-голямата община в Област Стара Загора и част от Югоизточен 
район за планиране. Разположена е по яката на Сърнена Средна гора и в източната част 
на Горнотракийска низина на площ от 1 019,4 км2. Включва град Стара Загора и 51 села с 
общо население 160 108 жители. От тях в селата живеят 21 836, а в Стара Загора 138 272 
души. Всички населени места се намират на разстояние не повече от 30 км от общинския 
център като достъпът до всички села  се осъществява по общински пътища и такива от 
националната  пътна мрежа, а 7 от тях имат връзка с общинския център и чрез 
националната железопътна мрежа. Кметствата в голяма част от населените места имат 
осигурен постоянен достъп до интернет, но има и немалко, в които липсва такава връзка.  

7.1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ръководството на община Стара Загора се състои от кмет, секретар и 3 заместник кметове 
с ресори:  
 „Строителство, архитектура и градоустройство” 
 „Общинска собственост, стопанска политика, транспорт и екология” и 
 „Хуманитарни дейности”. 

Кметът на общината пряко отговаря за отдел „Опазване на обществения ред и управление 
при кризи“, финансите, устойчивото развитие и евроинтеграцията. На прякото му 
подчинение са също звено „Вътрешен одит” и финансовите контрольори. Секретарят – за 
човешките ресурси и административното обслужване на гражданите. 
В 17 от селата в община Стара Загора имат избрани кметове, а в останалите 34 работят 
назначени кметски наместници.  
Общинска администрация се състои от 8 дирекции и 23 отдела /Структура на общинска 
администрация Стара Загора, 2013 г./ с напълно окомплектован състав. Общият брой на 
служителите е 332.  Всички те отговарят на образователните и квалификационни 
изисквания за своите позиции и по образование се разпределят както следва: 
 Висше  - 203 
 Средно - 128 
 Основно - 1  

 Към общинска администрация са създадени 13 звена с  общ брой служители 480 
/само звената към дейностите към Общинска администрация, без отрасловите/. 
Обслужващите звена са както следва: 
 „Озеленяване и комунални дейности”  
 „Чистота” 
 „Гробищен парк” 
 „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи” 
 „Инвеститорски контрол” 
 „Жилищен фонд” 
 „Наеми и рекламна дейност” 
 „Общински пазари” 
 „Градска мобилност” 
 „Автогара и транспортно обслужване” 
 „Инспекторат” 
 „Общинска охрана” 
 „Спорт за всички и спортни дейности” 

Структурата на общинска администрация, разпределението на дейностите и 
отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинска 
администрация са съобразени с потребностите на общността, наличните човешки ресурси 
и капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване на 
благоприятна бизнес среда и добри условия на живот в населените места.  
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За съжаление, независимо от добрия транспортен достъп, поради обезлюдяването на 
малките населени места и ограничените финансови ресурси, се наблюдава все по-голяма 
концентрация на услугите в града. Голяма част от тях са с малък брой, застаряващо 
население, където няма училища, детски градини и ясли, а  общопрактикуващите лекари 
посещават селата периодично. Това води до допълнителното им обезлюдяване, а там, 
където има новозаселващи се в близките до града села, те не се приобщават към местната 
общност.  
Твърде често у кметовете и кметските наместници на малките населени места липсва 
мотивация и експертиза за предприемане на инициативи за привличане на финансови 
средства, бизнес, задържане на живеещите в селата. Поради ограничените възможности 
за финансиране, те рядко биват включвани в обучения. 
Една от причините за по-ниската активност на кметовете и кметските наместници е 
ограничените възможности за финансиране на местни инициативи, включително 
изключване на селата от община Стара Загора от обхвата на Програма за развитие на 
селските райони. Въпреки това, благодарение на предоставяните възможности  чрез 
различни национални фондове и програми като ПУДООС, фонд „Социална закрила“ и 
други, кметове и кметски наместници, училища и читалища започват да инициират 
дейности и проекти  за подобряване на жизнената среда в малките населени места.  Тези 
инициативи са особено важни за натрупване на опит в очакване на по-големите 
възможности, които ще им бъдат предоставени през предстоящия програмен период. 
Независимо от ежегодния преглед и набелязване на потребностите на общинските 
служители от обучение в рамките на атестационния процес, поради липса на целеви 
средства от 2008 г. през последните 5 години са провеждани ограничен брой обучения, 
наложили се от  настъпила съществена промяна в нормативната уредба. През този период 
е осъществявано задължителното обучение на новоназначени държавни служители и 
ръководители по Закона за държавния служител.   
През този период са търсени и възможности за включване на служители в безплатни 
обучения и семинари, организирани от различни обучаващи организации по Европейски 
проекти и програми.  
Независимо от кого се осъществяват обученията  на служителите, обаче, те се планират 
по-скоро при отчитане на приоритетите, настоящите и по-рядко бъдещи дейности и 
проекти на съответните дирекции, отколкото се съобразяват със стратегическите цели за 
развитие на общината в дългосрочен план.  
Преминалите през последните 2 години обучение служители са както следва таблица.7.1: 

Таблица.7.1 Преминали обучение служители през последните 2 години 

Година Брой служители 

% от 
средносписъчната 
численост на 
персонала за 
периода 

Брой теми 

2011 31 10% 17 
2012 105 32% 33 
Общо за периода: 136 21% 50 

През 2012 г.  община Стара Загора кандидатства за финансиране на проект „Обучение на 
служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет"  на 
стойност 87 904 лв. пред  ОП „Административен капацитет“.  По него през периода 2013 – 
2014 година ще се проведат различни обучения в зависимост от потребностите за 
повишаване квалификацията и мотивацията на служителите на администрацията. Всички 
служители, включително кметове и кметски наместници ще преминат специализирани 
курсове за повишаване на компютърните  умения, работа със специализирани програмни 
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продукти, лидерски умения, екипна ефективност, управление на стреса и времето, 
социални отношения и справяне с конфликти и др.  
Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ играе ключова роля при подготовката, 
изпълнението и отчитането на проектите, финансирани с европейски средства през 
оперативните програми. Екипът се състои от 12 души, 9 от които са пряко ангажирани в 
подготовката или изпълнението на проекти. Част от проектните предложения на общината 
се подготвят от външни консултанти, които работят в контакт с експертите от дирекцията. 
В същото време е налице изграден капацитет за подготовка и работа по проекти извън 
дирекция УРЕ в отдели като "Здравеопазване и социални дейности",  „Култура и туризъм“, 
"Инвестиции и управление на проекти". Натрупаният в дирекция "Финанси, бюджет и 
счетоводни дейности" опит е от голямо значение за осигуряване добро управление на 
средствата в условията на изпълнение на множество големи проекти, както и за 
управление и отчитане на средствата по всеки отделен проект. Не е достатъчна, обаче, 
комуникацията между дирекции и отдели при идентифициране на потребностите, 
понякога отговорностите, свързани с подготовка на проектно предложение, по което 
водеща е една дирекция, се приема като „външна задача“ от останалите.  

7.2. ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР 

Гражданското общество в община Стара Загора има изградени здрави традиции. В 
общината има регистрирани над 150 сдружения с нестопанска цел, работещи в различни 
сфери. Многобройни са училищните настоятелства и тези на детски градини. През 
последните години читалищата все повече разнообразяват своята дейност и търсят 
пътища за финансиране на своите инициативи чрез кандидатстване с проекти към 
национални и международни програми. 
По-долу са изброени областите, в които най-често работят НПО в община Стара Загора: 
 Разработване на политики, местно и регионално развитие, подкрепа на бизнеса; 
 Култура; 
 Образование; 
 Здравеопазване; 
 Околна среда; 
 Демокрация и гражданско участие; 
 Човешки права и равнопоставеност; 
 Читалища; 
 Училищни настоятелства; 
 Браншови сдружения и др. 

Голяма част от гражданските структури участват активно както при определяне на 
приоритетите за развитие на общината, така и  във формирането на политики в различни 
сфери от живота на общността. Обединеният НПО сектор установи трайно партньорство и 
съвместно с представители на Общинския съвет и администрацията през 2006 г. беше 
подготвена и приета първата „Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
НПО, кметства и сдружения на граждани“ за съфинансиране на спечелени проекти. 
Подготвят се и се реализират в партньорство проекти и различни инициативи както от 
неправителствени организации, така и от общинска и областна управа в партньорство с 
представители на гражданския сектор. 
В общината работят организации,  наложили се на национално ниво със своя опит и 
експертиза в различни сфери на обществения живот и готови да подкрепят местната 
управа в усилията й за местно развитие: 
 В подкрепа на бизнеса – АРИР, ТПП и др.; 
 Екология – Екоцентър, Земя завинаги и др.; 
 Младежки дейности – Младежки общински съвет, Различният поглед и др.; 
 Социална сфера – Самаряни, Алтернатива 55 и др.; 
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Изграденото през годините трайно партньорство между АРИР и ТПП осигурява на 
общината надежден съюзник при реализиране на съвместни дейности в подкрепа на 
бизнеса, местното и регионално развитие. Общественият дарителски фонд играе 
свързваща роля в усилията на НПО сектора, гражданите и местната управа за 
обединяване на ресурсите в общността за реализиране на полезни инициативи.  
В същото време,  и тук се наблюдава характерната за страната тенденция за „преливане“ 
на придобили знания и опит в общинска администрация и неправителствения сектор 
експерти към частния сектор  поради разлика в заплащането. Още по-тревожно е, обаче 
„изтичането“ на експерти от община Стара Загора към София и извън страната. Все 
повече от завършващите средно образование млади хора се стремят към продължаване на 
обучението си в чужбина с ясната нагласа за професионална реализация извън България. 
Селските читалища остават едни от структурите,  носители на информация и потенциал за 
развитие в най-малките населени места. В община Стара Загора има 59 читалища като 49 
от тях са в селата. В 6 населени места /Воденичарово, Колена, Ловец, Люляк, Пъстрово и 
Християново/, обаче няма читалища, независимо, че половината са с население между 
150 и 400 души. Трябва да се мисли и за необходимостта от нови попълнения, тъй като 
болшинството от работещите там са в пенсионна възраст. Ако се успее да се привлекат 
млади хора, читалищата могат да станат не само привлекателен център и „връзка със 
света”, но и генератор на идеи и изпълнение на проекти за развитие на местната общност. 
Стъпки в тази посока се правят под методическото ръководство на Регионална библиотека 
„Захарий Княжески” и с партньорството на Областен информационен център – Стара 
Загора, който систематически работи с представителите на читалища за повишаване на 
техния капацитет и ги подпомага в стремежа им за привличане на средства за дейности 
чрез проекти. 

7.3. ДРУГИ МЕСТНИ КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ 

Със своята ангажираност и активни позиции при идентифициране на приоритетите на 
местната общност и намиране на верните пътища за тяхното постигане, Тракийски 
университет е надежден партньор на общината, бизнеса и неправителствения сектор. 
Преподавателите в Стопански факултет на университета са ценен ресурс и с готовност 
участват в разработването на политики в сферата на местното развитие. Учебното 
заведение е притегателен център за млади хора в Стара Загора и източник на обучени 
кадри в различни сфери на икономиката и обществения живот. Все още има какво да се 
желае, обаче, в пълноценното използване на този ценен ресурс за общината. 
Ценен ресурс за местното развитие и разрешаване на съществуващи проблеми е 
поддържането на непрекъснат контакт с  регионалните структури на държавни 
институции, работещи на територията на област Стара Загора - дирекции „Бюро по труда“, 
РЗИ, РИОСВ, РИО, РДВР и други. Не само установените добри отношения с тях, а и по-
пълноценното постоянно сътрудничество би допринесло още повече при изпълнение 
отговорностите на двете страни. 
Имайки предвид ограничените ресурси в условията на сериозна икономическа криза, в 
която се намира страната, от решаващо значение е изграждането на проектен капацитет у 
читалища, болници, представители на бизнеса и други потенциални бенефициенти. 
Липсва, обаче, достатъчен опит в местната общност  за привличане и управление на 
средства за реализиране на проекти, финансирани от Европейските и национални 
фондове. Училищата работят преди всичко по национални програми и по проекти на 
Министерството на образованието и науката, финансирани по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ като „Успех“, например. Този „ограничен“ опит, обаче, 
не им дава необходимите знания и умения за самостоятелно кандидатстване и преди 
всичко управление и отчитане на по-големи проекти. Все още малко учебни заведения 
работят по Европейски хоризонтални и секторни програми като „Леонардо да Винчи“, 



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 

Велдер Консулт ООД 187 

„Еразмус”, „Грюндвиг”, „Коменски”, „Учене през целия живот” и то преди всичко по  
покана на партньори от други страни.  
Въпреки голямата концентрация на бизнес в Стара Загора, не са много фирмите, 
изпълняващи проекти по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика и ОП 
„Развитие на човешките ресурси“. У голяма част от  малките фирми липсва човешки и 
финансов ресурс да се справят с разработване, финансиране на дейностите, управление и 
отчитане на проекти. Усложнените процедури, огромната документация, забавянето 
процедиране и възстановяване на средствата са другата част от причините за 
сравнително слабия интерес към тази иначе добра възможност за привличане на 
безвъзмездни средства за развитие на бизнеса. В същото време фирмите реализират свои 
проекти със собствени и заемни средства. Има какво да се желае и в партньорските 
отношения с местната власт, която често просто търси финансиране за свои инициативи 
без да се стреми към пълноценно сътрудничество и ПЧП, а бизнесът често проявява 
интерес само към дейности, от които има пряка полза. 
В таблица.7.2 са дадени изпълнени и в процес на реализация проекти в община Стара 
Загора, финансирани по оперативните програми към април 2013 г. 

Таблица.7.2 Изпълнени и в процес на реализация проекти в община Стара Загора, финансирани по 
оперативните програми към април 2013 г. 

Оперативни 
програми 

Община 
Стара 
Загора 

НПО Бизнес 
Тракийски 
университет 

Училища 

ОПРР 11 1 - 1 - 
ОПОС 2 - - - - 
ОПРЧР 1 4 23 1 3 

ОПКБИ - - 
55 /от които 10 
прекратени/ 

- - 

ОПАК 3 - - - - 
ОПТП 1 - - - - 
Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 
Европейския съюз в България /01.06.2013 г./ 

През изтичащия програмен период като водеща организация или партньор община Стара 
Загора изпълнява или е реализирала над 40 проекта, финансирани по оперативни и други 
национални програми, програми на ЕС, както и такива на други донори – таблица.7.3. 

Таблица.7.3 Проекти в които община Стара Загора е участвала през изтичащият програмен период 
/2007-2013/ 

Донор/финансираща структура 
Брой про-
екти 

Обща 
стойност на 
проектите 

Бележки 

ОПРР 11 154 548 512 
Водеща 

организация по 
1 проект 

ОПОС 2 92 417 329 
Водеща 

организация по 
1 проект 

ОПРЧР 1 143 183 - 
ОПАК 2 1 172 830 - 
ОПТП 1 505 796 - 
Фонд за градско развитие, 
инициатива „Джесика“  

1 2 700 000 - 
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ПРСР  1 576 498 - 
ФАР  1 1 600 000 - 
Програма „Красива България“  7 1 670 133 - 
Национален доверителен 
екофонд   

1 2 395 781 - 

Международен фонд „Козлодуй“  5 5 163 043 - 
Световната банка за 
възстановяване и развитие, МТСП  

1 1 804 189 - 

Национални програми на МТСП 3 685 246 - 
Други европейски програми  

 Младежта в действие 
 Леонардо да Винчи 
 ИНТЕРРЕГ ІV С 

3 - 
Партньор по 
проекта /3/ 

Участие в проекти с 
бенефициенти на национално 
ниво  

 МОН /ОПРЧР/ 
 МРРБ „Енергийна 

ефективност на 
българските домове“ 
/ОПРР/ 

- - - 

Проекти на етап оценка: 
 Програма „Европа за 

гражданите“ /партньор/ 
 ОПРР /1 500 000 лв/ 

- - - 

Със създаването на Областен информационен център в рамките на проект „Изграждане на 
Областен информационен център – Стара Загора“,  изпълняван от община Стара Загора и  
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се сформира екип от 
експерти със знания и богат опит в разработване, управление и отчитане на проекти, 
финансирани с европейски средства. Членовете на екипа предоставят информация и 
консултации на потенциални бенефициенти от цялата област – общини, бизнес, НПО, 
училища, читалища, физически лица, общински и държавни институции с право да 
кандидатстват за финансиране. „Рамкирането“ на дейността на ОИЦ в тези граници не 
дава възможност да се използва пълния капацитет на екипа и очакването е през 
следващия програмен период да се разшири обхвата на дейността на тези центрове, за да 
бъдат максимално полезни в използването на средствата от Европейския съюз за местното 
и регионално развитие. 

7.4. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИРАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 

Идентифицирани проблеми на управлението 
  „Преливане” на експерти от общинска администрация и неправителствения сектор в 
частния сектор поради разлика в заплащането; 

 Поради липса на средства и изградена система за обучение на кметовете и 
кметските наместници на малките населени места, съществува недостиг на 
експертиза и инициатива за предприемане на инициативи за привличане на 
финансови средства, бизнес, задържане на живеещите в селата. 

Идентифицирани потенциали 
 Наличие на наложили се на местно, национално и регионално ниво НПО, 
притежаващи експертиза в конкретни сфери и готови да подкрепят местната управа 
в усилията й за местно развитие:  

 В подкрепа на бизнеса – АРИР, ТПП и др.; 
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 В сферата на екологията – Екоцентър, Земя завинаги и др.; 
 Младежки дейности – Младежки общински съвет, „Различният поглед” и др.; 
 Социална сфера – Самаряни, Алтернатива 55 и др.; 
 Общо развитие – Обществен дарителски фонд и т.н. 

 Създадени традиции в реализиране на съвместни дейности и откликване на 
обществени инициативи от НПО сектора; 

 Изградено трайно партньорство между АРИР и ТПП – съвместни дейности и общи 
инициативи за партньорски действия с общината; 

 Наличие на изграден капацитет за работа по проекти извън дирекция УРЕ в някои 
дирекции и отдели на общинска администрация: отдел „Здравеопазване и социални 
дейности”, отдел „Култура и туризъм”, отдел „Инвестиции и управление на проекти”, 
дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности”. Последното е особено важно за 
професионалното подготвяне и управление на проектите, а натрупаният опит в 
дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности” осигурява добро управление на 
средствата в условията на изпълнение на множество големи проекти, както и 
управлението и отчитането на средствата по всеки отделен проект. 

 Добро партньорство между местната управа и местните и регионални структури на 
държавни институции – дирекции „Бюро по труда”, РЗИ, РИОСВ, Регионален 
инспекторат по образованието и привличането им за съвместна работа при решаване 
на местни проблеми; 

 Активна позиция на Тракийски университет и използване експертизата на 
университета; 

 Изградено партньорство между ОИЦ и НПО сектора и активно включване в 
съвместни инициативи; 

 Установено партньорство между ОИЦ и читалищата от общината в помощ на местни 
инициативи и привличане на ресурси за развитие на малките населени места. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПРОВЕДЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ 



 

ВЪПРОСНИК ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА” 

МОЛЯ, ПРЕДСТАВЕТЕ СЕБЕ СИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ: 

На територията на кое селище работите: ........................................................................................ 

Име на организацията и Ваше име: .................................................................................................. 

Основна сфера на дейност: ............................................................................................................... 

Е‐mail, телефон: ................................................................................................................................ 

МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ НА ПОМЕСТЕНИТЕ ПО‐ДОЛУ ВЪПРОСИ: 

1.  Кой според Вас е най‐големият ресурс на общината? Кои са забележителните 

местности, обекти и селища? 

.............................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.  Кои са структуроопределящите (големите) работодатели за общината? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3.  Кои са според Вас основните проблеми (ограничители), които пречат за успешното 

развитие на Вашата община в момента? (Моля, посочете не повече от 4 отговора) 

� Местна данъчна политика, ограничени финансови ресурси на местната власт 

� Ограничени финансови ресурси на местната власт 

� Отсъствие на ясна визия и стратегия за развитие на общината 

� Липса на добро управление в общината 

� Слабо взаимодействие м/у местна власт, бизнес, неправителствен сектор, граждани 

� Слабо развити неправителствен сектор и граждански инициативи 

� Конфликти в общността (етнически, на социална основа и др.) 

� Слаба инвестиционна активност 

� Липса на стимули за  създаването на нови малки и средни предприятия 

� Не добре развита социална сфера и сектор на социалните услуги 

� Не добро състояние на околната и урбанизираната среда 

� Не добро състояние на инфраструктурата 

� Лоша транспортна достъпност (недобра «свързаност» на общинските селища, 

включително с други общини, липса на достатъчно редовни автобусни и ж.п. линии) 

� Безработица       

� Лоша демографска ситуация и липса на политика за развитие на човешките ресурси 

� Слаба интеграция на малцинствата 

� Ниско качество на медицинското обслужване 

� Ниското образователно равнище на населението 

� Друго.................................................................................................. 

4.  Моля посочете областите на интервенции, които според Вас следва да са приоритетни 
за Вашата община: (Моля, посочете не повече от 4 отговора) 

 � Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес 

� Повишаване на инвестиционната активност в общината 

� Подобряване на качеството  на човешкия ресурс и производителността на труда 

� Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда 

� Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на равни възможности 

� Подобряване на качеството на предлаганите здравни и медицински услуги 

� Намаляване нивата на замърсяване 

� Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт 

� Подобряване на енергийната ефективност на сградите и производствата 

� Подобряване на техническата инфраструктура 

� Реконструкция на проблемни територии 

� Подобряване на жилищния сектор 

� По‐добра «свързаност» на общинските селища и туристическите забележителности с 

други регионални центрове и столицата ‐ автобусен и ж.п. транспорт 

� Подобряване на управлението на общината 

� Подобряване на административните услуги за населението и бизнеса 

� Засилване ролята на НПО и стимулиране на гражданското участие в управлението 

� Подкрепа за развитие на научна и развойна дейност 

� Развитие на селското стопанство 

� Друго: ………………………………………………………………………………………………. 



 

ВЪПРОСНИК ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ 

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА” 

МОЛЯ, ПРЕДСТАВЕТЕ СЕБЕ СИ И СЕЛОТО, КОEТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ: 

На територията на кое село работите: ............................................................................................. 

Вашето име и длъжност: ................................................................................................................... 

Е‐mail, телефон: .................................................................................................................................. 

МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ НА ПОМЕСТЕНИТЕ ПО‐ДОЛУ ВЪПРОСИ: 

1.  Кои според Вас са най‐ценните ресурси на цялата община? Кои са забележителните 

места, обекти и селища? 

.............................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.  Кои са най‐големите предизвикателства пред управлението и развитието на общината 

за периода 2014‐2020? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3.  Кои са най‐важните работодатели/икономически отрасли за Вашето село? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

4.  Кои са трите най‐приоритетни проекта за Вашето село, които трябва да бъдат 

реализирани до 2020 г.? 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

5.  Кои са според Вас основните проблеми (ограничители), които характеризират селото Ви 
в момента? (Моля, посочете не повече от 4 отговора) 

� Лоша демографска ситуация и липса на политика за развитие на човешките ресурси 

� Ниско образователно равнище на населението 

� Високи стойности на безработицата 

� Недостатъчно качество и разнообразие на общественото обслужване 

� Ниско качество на медицинското обслужване 

� Слаба интеграция на малцинствата 

� Не добре развита социална сфера и сектор на социалните услуги 

� Липса на разнообразни икономически дейности в селото 

� Ниска производителност на земеделието 

� Липса на стимули за  създаването на малки и средни предприятия 

� Слаба инвестиционна активност 

� Лоша транспортна достъпност и обвързаност с общинския център 

� Не добро състояние на техническата инфраструктура 

� Не добро състояние на околната среда 

� Влошено качество на сградния фонд, необитаеми жилищни сгради и неизползваеми 

обществени сгради 

� Друго................................................................................................................................................ 

6.  Моля, посочете областите на интервенции, които според Вас следва да са приоритетни 
за селото Ви: (Моля, посочете не повече от 4 отговора) 

� Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда 

� Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на равни възможности 

� Подобряване на качеството на предлаганите здравни и медицински услуги 

� Подобряване на техническата инфраструктура 

� Реконструкция на проблемни територии (централни части на селото, стопански дворове) 

� Подобряване на жилищния сектор 

� По‐добра транспортна «свързаност» на селото със съседните селища, общинския център и 

туристическите забележителности в общината 

� Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт 

� Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес 

� Повишаване на инвестиционната активност в селото 

� Подобряване на качеството  на човешкия ресурс и производителността на труда 

� Развитие на селското стопанство 

� Подобряване на административните услуги за населението и бизнеса 

� Подобряване на управлението на селото 

� Друго................................................................................................................................................ 



 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

2014-2020 

 

Уважаеми представители на селата от община Стара Загора, 

 

във връзка с желанието ни за повече точност и коректност в разработването на новия 
Общински план за развитие на Община Стара Загора и отразяването на вашите гледни 
точни, моля да ни предоставите отговори на следващите въпроси: 

 

Състояние на инфраструктурата: 

1. Какво е състоянието на уличната мрежа в селото Ви – наличие на улици без асфалтово 
покритие, качеството на асфалтираните улици? 

2. Кои са транспортните връзки между Вашето и съседните села, без асфалтово покритие? 

3. Кои са проблемните транспортни връзки на Вашето село с влошено качество на пътните 
настилки и концентрация на транспортни произшествия? 

4. Обслужва ли се селото Ви от обществен транспорт? Съществува ли маршрутна линия до 
град Стара Загора? 

5. Съществува ли недостиг на питейна вода? Какво е качеството на питейната вода? 

6. Изградена е ли е канализационна система в селото? Къде се заустват отпадъчните води 
от селото? 

 

Насоки за развитие: 

1. Коя е най-значимата тема/насока за развитието на селото ви? /Моля, посочете най-
много два отговора за всяка сфера – туризъм, отдих и рекреация; селско стопанство; 
горско стопанство; промишленост, транспорт, енергия/ 

 

Туризъм, отдих и рекреация 

□ Балнеология 
□ Еко туризъм 

□ Селски туризъм 

□ Природни забележителности 
□ Исторически ценности 
□ Селски бит и традиции 
□ Друга тема /моля, посочете конкретно темата/ 
 



 

Селско стопанство 

□ Отглеждане на етерично-маслодайни култури 
□ Отглеждане на зеленчуци 
□ Отглеждане на овощни култури 
□ Отглеждане на зърнени култури 
□ Друга тема /моля, посочете конкретно темата/ 
 
Горско стопанство 

□ Дърводобив 
□ Дървопреработване 
□ Производство на мебели 
□ Отглеждане на горски плодове, билки и гъби 
□ Друга тема /моля, посочете конкретно темата/ 
 
Промишленост, транспорт, енергия 

□ Хранително-вкусова промишленост 
□ Шивашки дейности 
□ Складови дейности 
□ Транспортни услуги 
□ Произвеждане на електричество от слънчева енергия 
□ Друга тема /моля, посочете конкретно темата/ 
 

2. Моля посочете и опишете най-важният проект за вашето село, който трябва да бъде 
реализиран през следващите години? 

3. Кой е най-важният общ проект/проблем за вашето и съседните села? Моля, посочете 
кои са въпросните села. 

 

Селищни обединения: 

1. Моля, коментирайте нашето предложение /изразено от приложената илюстрация/ за 
обособяването на шест обединения от села. Групирането на селата се основава на 
обединяващата или разделящата роля на основните автомобилни и железопътни пътища, 
принадлежността към Сърнена средна гора и Старозагорското поле, заедно с прилики в 
социалните и икономически характеристики. Предложението ни има за цел да се осигури 
единен подход и партньорство за преодоляване на общите проблеми и съчетаване на 
отделните ресурси – съвместно действие и по-голяма ефективност на отделните 
потенциали. По подобен начин селата биха могли да получат повече възможности за 
участие в развитието и управлението на общината. Предложените групи не са формални и 
нямат за цел да ограничат сътрудничеството между села от различните групи, а само да 
подчертаят общи теми в развитието на изброените села в отделните обединения. 
Споделете вашите критики и препоръки относно очертаните групи и съответстващите им 
теми за развитие, както и кое е съседното село с което имате най-активни контакти и 
обмен, кое е най-важното село за вашето обслужване /социални услуги, здравеопазване, 
образование, търговия/. 



 

 

Стратегически предложения: 

1. Споделете мнение относно представения първоначален вариант на стратегията за 
развитие на община Стара Загора, включваща визия за развитие 2020, формулирани 
четири стратегически цели, седем приоритетни области и прилежащите им мерки. 



 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

2014-2020 

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ОБЩИНАТА  

ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОУЧВАНЕТО: 

Общинският план за развитие е основен инструмент за управлението на община Стара 
Загора през следващия програмен период, а за да бъде и ефективен, задължително 
условие е да бъде разработен съвместно с всички заинтересовани страни. За тази цел се 
проведоха публични срещи, дискусии и анкети, ориентирани към различни целеви групи 
от общината. Настоящото проучване има за цел да провокира Вас – представителите на 
бизнеса – и Вашите идеи за да дефинираме заедно конкретни проектни предложения и да 
постигнем визията за развитие на община Стара Загора: 

Община Стара Загора да бъде просперираща тракийска община, един от 
лидерите в развитието на България, където богатото историческо наследство, 
науката и съвременната култура стимулират икономическия растеж и 
творческата изява на хората. 

МОЛЯ, ПРЕДСТАВЕТЕ СЕБЕ СИ: 

Коя организация или фирма представлявате:  

             

Вашето име и длъжност: 

              

Е-mail, телефон: 

             

МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ: 

1. Кои са трите най-значими проекта за реализация през следващите седем години в 
община Стара Загора? 

             
             
             
          

  

2. Кой е най-значимият проект за подпомагане на икономическото развитие и в частност 
на Вашия бизнес през следващите седем години? 
/Моля, посочете конкретен проект, свързан например с обновяване на индустриалните 
зони, обучения за развитие на ПЧП, развитие на капацитет за управление на проекти по 
Оперативните програми и др./ 

             
             
             
          

 
3. Кои са най-важните партньори на администрацията в Община Стара Загора? 
/Моля, посочете конкретни частни и неправителствени организации, съседни общини и 
др./ 

             
             



 

             
          

 

4. Кои според Вас са организациите, които трябва да участват в периодичен форум за 
развитието на община Стара Загора? 

             
             
             
          

 
5. Имате ли желание и възможност за участие в публично-частни или други 
партньорства за реализиране на конкретни проекти за стимулиране на местното 
развитие?  

/Моля, формулирайте Ваше проектно предложение, заедно с необходимите за 
неговата реализация партньори, форми на Ваше потенциално участие и 
подкрепа./ 

             
             
             
          

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3. РАЗШИРЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 
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14 15 16 17 18 19 20 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ИДЕНТИЧНОСТ 

П1.1 

Представяне на историята на община Стара 
Загора в ареала на парк "Пети Октомври" чрез 
информационни знаци, артефакти и ориентири 
към обектите 

400 000 ОПРР ПО5 
ИП1     Община Стара 

Загора 

МК, РИМ, театър, 
опера, галерии, 

читалища 
              

П1.2 
Поредица от инициативи за представяне на 
произведения на изкуството /изложби и 
представления/ в обхвата исторически обекти 

500 000 ОПРР ПО5 
ИП1     Община Стара 

Загора 

МК, РИМ, театър, 
опера, галерии, 

читалища 
              

П1.3 

Традиционно провеждане и популяризиране на 
национален тракийски фолклорен събор 445 000 ОПРР ПО5 

ИП1     

Община Стара 
Загора 

Тракийско 
дружество, РИМ, 

АРИР, ТПП 

              

Маркетингово предствяне на Тракийския събор и 
разнообразните дадености на местността. Създаване 
рекламен клип и документален филм 

60 000 ПРСР                   

Организиране на съпътстващ Фестивал на 
старите занаяти, с участници от България, Гърция и 
Турция 

350 000 ПРСР                   

Създаване на екопътека между м. "Богородична 
стъпка" и праисторическите медни рудници 35 000 ПУДООС                   

П1.4 
Организиране на публично пространство с 
представяне на старозагорската история при 
античните терми в с. Старозагорски бани 

1 000 000 ОПРР ПО5 
ИП1     Община Стара 

Загора МК, РИМ               

П1.5 

Формиране на комплексна система от културно-
туристически пътища 1 000 000 

Общински 
бюдьет     Община Стара 

Загора 

РИМ, културни 
институции, 
представители 
на селата 

              

Информационно обозначаване на градските 
тематични маршрути 500 000               

Разработване на културни маршрути до обекти в 
селата в подножието на Средна гора 500 000               
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П1.6 Обновяване на читалища и храмове в 
старозагорските села 6 250 000 ПРСР     

Община Стара 
Загора, 

читалища, СЗа 
епархия 

Читалища, 
Старозагорска 

епархия 
              

П1.7 
Осигуряване на достъпност, консервация и 
социализация на праисторическите медни 
рудници 

2 500 000 ОПРР ПО5 
ИП1     Община Стара 

Загора МК, РИМ               

П1.8 

Археологическо проучване, консервация, 
адаптация и експониране на обекти на 
културното наследство 

6 800 000 

ОПРР ПО5 
ИП1 

    

Община Стара 
Загора МК, РИМ 

              

Античен форумен комплекс „Августа Траяна“ – 
допроучване на археологически разкопки и 
консервационно реставрационни дейности: 
разкриване на басейни, мозайки, градски терми 

1 800 000                   

Северно трасе на крепостни стени и останки от 
сгради – допроучване на стени /вътрешна и външна/, 
допроучване на останки от 2 сгради, реставрация и 
адаптация 

1 000 000                   

Антична куполна гробница от II в. В сградата на 
общината – консервационни дейности и експониране, 
адаптиране на помещението: подход, климатизация, 
вентилация, оформяне на експозиционна площ и 
защитно покритие 

750 000                   

Южно разширение на Централен градски 
площад – разкриване, консервиране и експониране на 
средновековна триконхална църква, разкриване на 
улица посока запад-изток, успоредна на Декуманус 
максимус; разкриване на второ кардо източно от 
термите; доразкриване на античните инсули, 
консервация и реставрация 

2 000 000                   

Археологическо проучване в кв.1, под и около  
сградата  на старата община 50 000                   

Консервация, реставрация и социализация на 
раннохристиянски култов комплекс „Епископска 
гробница“ 

1 200 000                   

П1.9 

Възстановка и изграждане на реплика на музей 
"Неолитни жилища" с образователна цел и 
уреждане на праисторическа сбирка. 
Благоустрояване на прилежащата територия. 

720 000 ОПРР ПО1 
ИП3     Община Стара 

Загора МК, РИМ               
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П1.10 Археологическо проучване на територията на 
старата пожарна и откритите спортни площадки 50 000 Бюджет 

на МК     Община Стара 
Загора МК, РИМ               

П1.11 Реконструкция и рехабилитация на защитната 
сграда на музей „Неолитни жилища" 100 000 ОПРР ПО5 

ИП1     Община Стара 
Загора МК, РИМ               

П1.12 Археологическо проучване на терена, западно от 
„Неолитни жилища“ 50 000 Бюджет 

на МК     Община Стара 
Загора МК, РИМ               

П1.13 

Проучване, консервация, реставрация и 
социализация на Археологически обекти на 
територията на кв. „Железник“:Матеева 
могилаБезименна надгробна могила-2бр. 

900 000 ОПРР ПО5 
ИП1     Община Стара 

Загора МК, РИМ               

П1.14 Рекламиране "Произведено в България – в Стара 
Загора" 300 000 ОПИК ПО2 

ИП1     

Организации в 
подкрепа на 
бизнеса, 

производители 

ТПП, РЗК, 
производители               

П1.15 Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите 
за инвестиции 1 500 000 ОПИК ПО2 

ИП2     

Организации в 
подкрепа на 
бизнеса, 

частен сектор 

ТПП, РЗК, 
производители               

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ЗНАНИЕ 

П2.1 
Разработване на програма за образователна 
интеграция на деца от ромски произход в селата 
Хрищени, Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви 

80 000 ОПНОИР 
ПО3 ИП3     Община Стара 

Загора 

Кметове и 
кметски 

наместници, 
НПО, 

работодатели 

              

П2.2 

Предоставяне на условия и услуги за 
увеличаване на квалификацията и достъпа до 
заетост на ромите в Хрищени, Дълбоки, 
Оряховица, Братя Кунчеви 

250 000 ОПРЧР 
ПО2 ИП1     Община Стара 

Загора 

Кметове и 
кметски 

наместници, 
НПО, 

работодатели 

              

П2.3 
Предоставяне на условия и услуги за 
увеличаване на квалификацията и достъпа до 
заетост в селата Калитиново и Хан Аспарухово 

125 000 ОПРЧР 
ПО2 ИП1     Община Стара 

Загора 

Кметове и 
кметски 

наместници, 
НПО, 

работодатели 
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П2.4 
Създаване на център за компетентност към 
Тракийския университет, с фокус развитието на 
селските райони 

500 000 ОПНОИР 
ПО1 ИП1     ТУ 

АРИР, ТПП, 
представители 
на селата 

              

П2.5 Оборудване на научни лаборатории и кабинети в 
Тракийския университет 1 500 000 ОПНОИР 

ПО1 ИП2     ТУ                 

П2.6 Обновяване на библиотечния фонд на 
Тракийския университет 50 000 ОПНОИР 

ПО1 ИП2     ТУ                 

П2.7 Инсталиране на соларни панели на покривните 
пространства в университетския комплекс на ТУ 1 000 000 ОПРР ОС2 

ИП1     ТУ                 

П2.8 
Въвеждане на електронен регистър за 
свободните места в детските заведения на Стара 
Загора 

40 000 ОПДУ ПО2     Община Стара 
Загора 

Детски ясли, 
детски градини               

П2.9 
Обучение за оптимизиране на капацитета на 
Община Стара Загора за усвояване на средства 
от финансовите инструменти на ЕС 

90 000 ОПДУ ПО3     Община Стара 
Загора ТУ               

П2.10 

Провеждане на рекламна кампания за 
възможностите и начините за кандидатстване за 
европейско финансиране от частния сектор и 
неправителствения сектор в общината 

50 000 ОПДУ ПО3     Община Стара 
Загора АРИР, ТПП               

П2.11 
Преквалификация на кадри в секторите 
машиностроене и химическа промишленост за 
адаптивност към пазара на труда 

150 000 ОПРЧР 
ПО1 ИП3     НПО, 

работодатели 
ТПП, 

работодатели, ТУ               

П2.12 Бизнес-обучения за млади и възрастни 120 000 ОПРЧР 
ПО1 ИП2     Община Стара 

Загора 
ТПП, 

работодатели, ТУ               

П2.13 Продължаващо обучение за работа с 
компютърен софтуер за възрастни 60 000 ОПРЧР 

ПО1 ИП3     НПО, 
работодатели училища               

П2.14 

Обучение на специалисти за работа с хора със 
зависимости, лица склонни към насилие и деца 
жертва на насилие, превенция на изоставени 
деца 

180 000 ОПРЧР 
ПО3 ИП1     Социални 

институции НПО               

П2.15 
Обновяване и дигитализиране на библиотечен 
фонд и закупуване на софтуер за незрящи хора 
в библиотеките 

120 000 ОПНОИР 
ПО1 ИП2     Библиотеки Читалища               

П2.16 Оборудване на планетариума и стимулиране на 
научните изследвания 250 000 ОПНОИР 

ОП1 ИП4     Научни 
институции                 
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П2.17 Изграждане на учебен център за стажанти 250 000 ОПРР ОП1 
ИП4     Община Стара 

Загора 
ТПП, 

работодатели, ТУ               

П2.18 Въвеждане на електронно правителство в 
общинска и държавна администрация  10 000 ОПДУ ОП2     Община Стара 

Загора ТУ               

П2.19 Закупуване на нова офис техника в общинска и 
държавна администрация 300 000 ОПДУ ОП2     Община Стара 

Загора                 

П2.20 
Обучения на общинска и държавната 
администрация за повишаване на 
квалификацията и професионалните умения 

100 000 ОПДУ ПО1     Община Стара 
Загора ТУ               

П2.21 

Обучение за персонала на социалните 
институции за работа с деца и възрастни с 
увреждания и сътрудничество с други 
организации 

90 000 ОПРЧР 
ПО3 ИП1     Социални 

институции НПО               

П2.22 
Стимулиране образователната интеграция на 
рискови групи, малцинства и хора в 
неравностойно положение 

100 000 ОПНОИР 
ПО3     Община Стара 

Загора НПО               

П2.23 

Подобряване административния капацитет на 
служителите на МВР и други държавни и 
общински структури чрез провеждане на 
обучение по работа с компютърни и 
информационни технологии 

75 000 ОПДУ ОП1     Община Стара 
Загора ТУ               

П2.24 Изграждане на Център за обучение на кучета 
водачи 350 000 Общински 

бюджет     Община Стара 
Загора                 

П2.25 Изграждане на общински център за обучение по 
безопасност и сигурност 350 000 ОПРР ОП1 

ИП4     Община Стара 
Загора                 

П2.26 

Създаване на Среден технически колеж, 
обединяващ специалности по професии по 
механотехника, електротехника, химически 
специалности и мениджмънт 

1 150 000 ОПРР ОП1 
ИП4     Община Стара 

Загора 
ТУ, ТПП, 

работодатели               

П2.27 
Повишаване квалификацията на учителите в 
детските градини и училищата – обучения за 
интерактивни методи на преподаване 

100 000 ОПНОИР 
ПО4 ИП1     Община Стара 

Загора 
Детски градини, 

училища               

П2.28 Стажове за млади специалисти в различни 
направления 120 000 ОПРЧР 

ПО1 ИП1     Община Стара 
Загора 

ТУ, ТПП, 
работодатели               

П2.29 Обучения за управленските екипи 90 000 ОПДУ ОП1     Община Стара 
Загора ТУ, ТПП               
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П2.30 Обучения за работещите за повишаване на 
квалификация, езикови и компютърни умения 200 000 ОПРЧР 

ПО1 ИП3     Работодатели ТУ               

П2.31 Бизнес-обучение за млади предприемачи 75 000 ОПРЧР 
ПО1 ИП2     Община Стара 

Загора 
ТУ, ТПП, 

работодатели               

П2.32 Обучения за управление на проекти 85 000 ОПДУ ОП1     Община Стара 
Загора ТУ               

П2.33 
Преквалификация на кадри в сферата на 
машиностроене, химическа и текстилна 
промишленост 

300 000 ОПРЧР 
ПО1 ИП3     Община Стара 

Загора 
ТПП, 

работодатели, ТУ               

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СРЕДА 

П3.1 Закриване и рекултивация на общинско депо за 
отпадъци "Мандра Баир" 400 000 ПУДООС     Община Стара 

Загора 
МОСВ, РИОСВ, 

РИОКОЗ               

П3.2 

Възстановяване на поливното земеделие в 
общината 4 100 000 ПРСР     

„Напоителни 
системи“ ЕАД 
Клон Горна 
Тунджа 

Община Стара 
Загора, 

Министерство на 
земеделието и 
храните, 

Земеделски 
производители 

              

Насърчаване и стимулиране експлотирането на 
поливните системи 50 000 ПРСР                   

Осигуряване на поливни системи за 
земеделските земи свързани с напоителните канали 2 000 000 ПРСР                   

Картиране и оценка на мрежите и съоръженията 
на поливните системи 50 000 Общински 

бюджет                   

Възстановяване на нефункциониращите канали 2 000 000 ПРСР                   

П3.3 Въвеждане на общинска система за разделно 
събиране на биоразградими отпадъци 3 000 000 ОПОС ПО2     Община Стара 

Загора 
МОСВ, РИОСВ, 

РИОКОЗ               

П3.4 Изграждане на сепарираща инсталация за 
отпадъци 1 500 000 ПУДООС     Община Стара 

Загора 
МОСВ, РИОСВ, 

РИОКОЗ               

П3.5 

Подготовка на публични срещи и 
информационни материали за разделно 
събиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци 

50 000 ОПОС ПО2     РИОСВ Стара 
Загора 

Община Стара 
Загора               

П3.6 
Инсталация за оползотворяване на утайките от 
ПСОВ за приложението им земеделието и 
възстановяване на нарушени терени 

5 000 000 ОПОС ПО1     Община Стара 
Загора 

МОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 
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14 15 16 17 18 19 20 

П3.7 
Изграждане на отводнителни съоръжения в села 
Горно Ботево, Еленино, Маджерито, 
Христитяново, Ловец и Кирилово 

1 500 000 ПРСР     Община Стара 
Загора 

МОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.8 Изграждане на подпорни стени около речното 
корито в с. Казанка 200 000 ПРСР     Община Стара 

Загора 

МОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.9 
Картиране и оценка на мрежите и съоръженията 
на изградените ВиК системи в рамките на цялата 
община 

60 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.10 Изготвяне на индикативен списък с населените 
места и агломерации над 2 000 ЕЖ 50 000 ПУДООС     Община Стара 

Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.11 
Изработване на инвестиционна програма за 
обновяване и изграждане на липсващите 
елементи на ВиК системите 

5 000 ПУДООС     Община Стара 
Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.12 Рехабилитация на ВиК системи в села и 
агломерации над 2 000 ЕЖ 10 000 000 ОПОС ПО1     Община Стара 

Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.13 Рехабилитация на ВиК системи в села и 
агломерации под 2 000 ЕЖ 5 000 000 ПРСР     Община Стара 

Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.14 Изграждане на ПСОВ в села и агломерации над 2 
000 ЕЖ 12 000 000 ОПОС ПО1     Община Стара 

Загора 

РИОСВ, 
Експлоатацион-
ни дружества 

              

П3.15 
Оценка на състоянието на почвите и програма за 
подобряване и възстановяване на качеството на 
почвите 

40 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора ТУ               

П3.16 Подмяна на водоснабдителна мрежа в кв. "Три 
Чучура Север" /изготвен проект/ 1 450 000 ОПОС ПО1     Община Стара 

Загора 
Експлоатацион-
ни дружества               

П3.17 Изграждане на поливен водопровод за зелените 
площи и паркове  1 000 000 ОПОС ПО1     Община Стара 

Загора 
Експлоатацион-
ни дружества               

П3.18 Въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление в зоната 500 000 ОПРР ОП1 

ИП2     Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

П3.19 
Прилагане на мерки за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради, 
включително на територията на целия град 

10 000 000 ОПРР ПО1 
ИП1     Община Стара 

Загора 

Домоупра-
вители, 
обитатели 
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14 15 16 17 18 19 20 

П3.20 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на културна 
инфрастуктура,  общинска и държавна 
собственост, включително дворно пространство, 
достъпна среда и видеонаблюдение: 

14 200 000 

ОПРР ПО1 
ИП3 

    

Община Стара 
Загора 

Културни 
институции 

              

Обект за културна и обществена дейност на 
ул.“Св.Княз Борис I“ 94 /бивш пионерски дом/ и 
дворно място 

700 000                   

Художествена галерия /масивна сграда/ 1 000 000                   
Читалище “Родина” 1 000 000                   
Драматичен театър „Гео Милев“ 2 500 000                   

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ 3 000 000                   

Държавна опера „Христина Морфова“ 3 000 000                   
Държавен куклен театър 2 000 000                   
Читалище „Георги Бакалов“ 1 000 000                   

П3.21 

Рехабилитация и прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на образователна 
инфраструктура, вкл. дворно пространство 
достъпна среда и видеонаблюдение: 

13 300 000 

ОПРР ПО1 
ИП4; НДЕ; 
НСЗИ; 
МФК; 
МИЕТ 

    

Община Стара 
Загора 

Образователни 
институции 

              

СОУ „Железник“  2 000 000                   

ОДЗ 1 „Звънче“ кв.Три чучура север 1 400 000                   
ОДЗ 58 „Звездица“ кв.Железник 1 500 000                   
ОУ „Георги Райчев“ кв.Три чучура север 1 000 000                   
XIII ОУ „Пайсий Хилендарски“ 1 000 000                   
ЦДГ №4 „Бреза“ 800 000                   

Детска ясла № 5 „Първи юни“ 1 400 000                   
Детска ясла № 9 „Роза“ 1 400 000                   
ЦДГ № 20 „Мир” кв.Казански 1 400 000                   
ЦДГ №11 в АПК Стара Загора 1 400 000                   

П3.22 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на 
административни и обществени сгради, 
включително околно пространство, достъпна 

38 000 000 

ОПРР ПО1 
ИП1; 

НСЗИ;НДЕ; 
МФК; 

    Община Стара 
Загора 

Публични 
администрации               
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14 15 16 17 18 19 20 
среда и видеонаблюдение: МИЕТ 

Общинска администрация Стара Загора                   
Областна администрация Стара Загора                   
Сграда за обществено и делово обслужване на 

бул. “Руски” 44                   

Сграда, общинска собственост  на ул. “Х. Д. 
Асенов” 22                    

Спортна зала на ул. „Иван Шишман“ № 60                   

ОУ „Пожарна безопасност и защита на 
населението“                   

ОД на МВР                   

I РПУ                   
Съдебна палата                   
Пощенска палата                   
Областно пътно управление                   
ЖП гара                   
Астрономическа обсерватория с планетариум 

към БАН                   

РИОСВ                   
Областна дирекция „Земеделие“                   

„Напоителни системи“ ЕАД Клон Горна Тунджа                   

Регионална дирекция на горите                   

РЗОК - Районна здравна осигурителна каса                   

Държавен архив                   

П3.23 

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на административни и обществени 
сгради вкл. обновяване на околно пространство, 
достъпна среда и видеонаблюдение 

4 500 000 ОПРР ОП1 
ИП1                       

СГКК 1 500 000 ОПРР ОП1 
ИП1                       

РДНСК 1 500 000 ОПРР ОП1                       
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14 15 16 17 18 19 20 
ИП1 

II РУП, кв. Железник 1 500 000 ОПРР ОП1 
ИП1                       

П3.24 

Ремонт на общинска и държавна социална и 
здравна инфраструктура - прилагане на мерки 
за енергийна ефективност, изграждане на 
площадки за фитнес на открито в дворните 
пространства, достъпна среда и 
видеонаблюдение: 

40 000 000 ОПРР ПО1 
ИП5 

      

Институции 

              

Дом за медико-социални грижи за деца Стара 
Загора                     

Център за настаняване от семеен тип "Малък 
групов дом" Стара Загора – ЦНСТ „Малък групов дом 
2“, ЦНСТ „Малък групов дом 3“, и ЦНСТ „Малък групов 
дом 5“ 

                    

Дневен Център за деца с увреждания град Стара 
Загора                     

Дневен център за възрастни с ментални 
увреждания и хронични психични проблеми "Св. Св. 
Козма и Дамян" Стара Загора 

                    

Наблюдавано жилище №2, кв. Железник                     
УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“                     

„Специализирана болница за активно лечение 
на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ 
ЕООД/ СБАЛПФЗ – Стара Загора/ 

                    

„Комплексен онкологичен център – Стара 
Загора“ ЕООД / КОЦ- Стара Загора/                     

„Център за кожно-венерически заболявания – 
Стара Загора“ ЕООД / ЦКВЗ – Стара Загора/                     

„Център за психично здраве - Стара Загора“ 
ЕООД/ ЦПЗ – Стара Загора/                     

„Център за трансфузионна хематология“                     

„Център за спешна медицинска помощ“                     

Домашен социален патронаж град Стара Загора                     
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14 15 16 17 18 19 20 

П3.25 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на социална и 
здравна инфраструктура, общинска и държавна 
собственост, включително дворно пространство, 
достъпна среда и видеонаблюдение: 

7 450 000 

ОПРР ПО1 
ИП5 

      

Институции 

              

Регионална здравна инспекция 750 000                     

Транспортно ДКЦ 850 000                     

АГ комплекс към УМБАЛ „Ст. Киркович“ 950 000                     

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за възрастни хора с психични 
разстройства „Д-р Правда Ковачева” 

750 000                     

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца с увреждания „Алтернативи“ 750 000                     

Медицински център I 950 000                     
Диагностично- консултативен център I 850 000                     
Детска ясла №8 „Кокиче“ 850 000                     

Дентален център I 750 000                     

П3.26 

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на  
образователна инфраструктура общинска и 
държавна собственост, включително дворно 
пространство, достъпна среда и 
видеонаблюдение: 

29 200 000 ОПРР ПО1 
ИП4; МФК;      

Община Стара 
Загора 

Образователни 
институции 

              

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – сграда, зала по борба, 
покрит плувен басейн 1 650 000 

ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПМГ „Гео Милев“ 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

Център за образование и квалификация 
/езикова школа/ - ул.Хаджи Димитър 950 000 ОПРР ПО1 

ИП5                   

СОУ „Максим Горки” 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

СОУ „Васил Левски“ 1 350 000 ОПРР ПО1 
ИП4; МФК;                   
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14 15 16 17 18 19 20 
МИЕТ 

II ОУ“П. Р. Славейков“ 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

VI ОУ „Свети Никола“ – само дворно 
пространство 850 000 

ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ЦДГ №23 „Кипарис“ 1 100 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ЦДГ №8 „Българче“ 1 100 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ЦДГ №3 „Ян Бибиян“ 1 100 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ЦДГ №13 „Пролет“ 1 100 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ЦДГ №17 „Знаме на мира“ 1 100 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГ по ветеринарна медицина „Иван П.Павлов“ 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГ по механотехника и транспорт 
„Н.Й.Вапцаров“ 1 350 000 

ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГ по електротехника „Георги С. Раковски“ 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГ по биотехнологии и химични технологии 
„Дмитрий Менделеев“ 1 350 000 

ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГЕ "Джон Атанасов" 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 
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ПГ по Строителство и Дървообработване "Инж. 
Недьо Ранчев" 1 350 000 

ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ВПУ "Поп Минчо Кънчев" 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

Ресурсен център - Стара Загора 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПГСАГ Лубор Байер 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

ПУ "Л. Каравелов" 1 350 000 
ОПРР ПО1 
ИП4; МФК; 
МИЕТ 

                  

П3.27 

Рехабилитация и прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на образователна 
инфраструктура държавна собственост, вкл. 
обновяване на дворно пространство достъпна 
среда и видеонаблюдение 

12 000 000 

ОПРР ОП2 
ИП1 

    ТУ                 

Тракийски университет 5 000 000     ТУ                 

ДИПКУ при ТУ 1 000 000     ТУ                 
Медицински факултет при ТУ 2 000 000     ТУ                 
Медицински колеж при ТУ 2 000 000     ТУ                 
Национално училище за национални и сценични 

изкуства „Христина Морфова“ 1 000 000     МК                 

Земеделски институт към Селскостопанска 
академия 1 000 000     МОНМ                 

П3.28 Разделно събиране на  отпадъците - 
екоиновации 1 000 000 ОПОС ПО2                       

П3.29 
Мерки за зелена икономика – изграждане на 
съоръжения за намаляване емисиите на вредни 
газове 

3 000 000 Частен 
сектор                       
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П3.30 

Изграждане на поливен водопровод в 
парковете: 
- Парк „Пети Октомври“ 
- Парк „Александър Стамболийски“ 
- Парк „Митрополит Методи Кусев“ 
- Зоопарк 
- Станционна градина 
- Градина „Йордан Капсамунов“ /Езерото/ 
- Пространство пред църква „Св.Николай“ 

6 000 000 ОПОС ПО1                       

П3.31 

Реконструкция на ВИК мрежа 2 570 000 

ОПОС ПО1 

    

Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              

ул. Св. Княз Борисов, ул. Отец Паисий до 
ул. Цар Ив. Асен ІІ- от ул. Д. Наумов до ул. Цар Ив. 
Шишман- от ул. Г. Михайловски до бул. П. Евтимий- 
от ул. С. Силов до ул. Хаджи Д. Асенов 

600 000                   

ул. Хаджи Д. Асенов 
- от ул. Авг. Траяна до ул. В. Левски 
- от ул. В. Левски до ул. Св. Кн. Борис 
- от ул. Св. Кн. Борис до бул. Ц. С. Велики 
- от ул. Хр. Ботев до бул. Славянски 

720 000                   

бул. Метрополит М. Кусев 
- от ул. Г. Столетов до ул. Г. Папазчев 
- от ул. Ген. Столетов до Съдебна палата 
- от ул. Л. Байер до бул. Славянски 

650 000                   

ул. „Войвода Ст. Черногоров“ от ул. 
„Промишлена“ на изток 600 000                   

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

П4.1 Рехабилитация и разширение на път I-5 от кв. 
Кольо Ганчев до включването в АМ "Тракия" 8 000 000 ОПРР ПО6     АПИ Община Стара 

Загора               

П4.2 Изграждане на връзка между с. Богомилово и 
"Черният мост" /пътят за с. Старозагорски бани/ 1 000 000 Общински 

бюджет     Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества               

П4.3 Реконструкция и адаптация на селски къщи за 
временно настаняване и вилен отдих 600 000 

ПРСР; 
Частен 
сектор 

    Частен сектор 
Туристически 

бранш, 
представители 
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14 15 16 17 18 19 20 
на селата 

П4.4 Подкрепа за  дейността на областен 
информационен център Стара Загора 300 000 ОПДУ                       

П4.5 

Реновиране на площади 5 470 000 ОПРР ПО1 
ИП2     Община Стара 

Загора 

Професионални 
и творчески 
общности, НПО 

              

Обновяване на площадно пространство около 
общината 350 000                         

пл.Берое – изграждане на паркинг, 
благоустрояване и озеленяване на площада и 
околното пространство, организация на 
автомобилното и пешеходно движение 

750 000                         

Обновяване и благоустрояване на площадно 
пространство „Три чучура” – северно и южно от 
подлеза с цел оформяне на вторичен градски център 

170 000                         

Реконструкция и рехабилитация на 
пространството разположено между ул. „Г.Столетов“, 
бул. „Руски“, ул. „Л.Байер“, сградата на Операта 
което включва: благоустрояване, озеленяване и 
паркинг 

800 000                         

Централно градско пространство разположено в 
кв.1,  благоустрояване, озеленяване, дефиниране на 
пешеходна зона, обекти за обществено обслужване 

800 000                         

Обновяване на пешеходна зона по бул.“ Цар 
Симеон Велики“ 2 600 000                         

П4.6 

Обновяване на междублокови пространства 1 400 000 

ОПРР ПО1 
ИП2 

    

Община Стара 
Загора 

Домоупра-
вители, 
обитатели 

              

Рехабилитация и благоустрояване на 
междублокови пространства и зелени площи - 
Социална Зона 

700 000                   

Рехабилитация и благоустрояване на 
междублокови пространства и зелени площи - 
Обществено значима зона 

700 000                   
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П4.7 

Реконструкция, възстановяване, обновяване и 
модернизация на паркове и градини 17 770 000 ОПРР ПО1 

ИП2     Община Стара 
Загора                 

Парк „Пети Октомври“ 1 600 000                         

Парк „Александър Стамболийски“ 650 000                         

Реконструкция, рехабилитация и 
благоустрояване на Летен театър / парк Митрополит 
М.Кусев/ 

600 000                         

Парк „Митрополит Методи Кусев“ 9 000 000                         

Станционна градина 3 200 000                         

Зоопарк 1 600 000                         

Градина „Йордан Капсамунов“ /Езерото/ 1 000 000                         
Пространство пред църква „Св.Николай“ 120 000                         

П4.8 

Обновяване мемориала "Бранителите на Стара 
Загора" и изразяване на историята му. 
Подобряване на състоянието на прилежащия 
парк 

500 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора                 

П4.9 

Изграждане на парк на територията на Военен 
терен, кв. 334а /бившите артилерийски 
казарми/-паркоустрояване, благоустрояване, 
изграждане на пешеходни алеи и поставяване 
на градско обзавеждане. 

3 500 000 ОПРР ПО1 
ИП2     Община Стара 

Загора                 

П4.10 

Реконструкция и рехабилитация на улици и 
тротоари, включително улично озеленяване, 
енергоефективно осветление и 
видеонаблюдение:  

19 750 000 

ОПРР ПО1 
ИП2 

    

Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              

Реконструкция и разширяване на надлеза Бул. 
"Патриарх Евтимий"/ул. "Братя Жекови" до 
промишлена зона 

1 050 000                   

Ул.“Св.Княз Борис“ – от ул.“Отец Паисий“ до 
бул.“Патриарх Евтимий“ 50 000                   

Ул.“Хаджи Димитър Асенов“ – от ул.“Августа 
Траяна“ до ул.“Герасим Папазчев“ 2 750 000                   

Бул.“М.М.Кусев“ – от ул.“Г.Столетов“ до 
бул.“Славянски“ 1 750 000                   



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 
 

Велдер Консулт ООД 216 
 

Н
о
м
е
р

 

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 

И
н
д
и
к
а
ти
в
н
а
 с
то
й
н
о
ст

 

И
зт
о
ч
н
и
к
 н
а
  

ф
и
н
а
н
си
р
а
н
е 

У
ч
а
ст
и
е
 "
В

 п
о
д
к
р
е
п
а
 

за
 с
л
е
д
в
а
щ
и
я

 п
р

. 
п
е
р

."
 

В
к
л
ю
ч
е
н

 в
 И
П
ГВ
Р

 н
а
 

гр
а
д

 С
та
р
а
 З
а
го
р
а
 

О
тг
о
в
о
р
н
а
 с
тр
ук
ту
р
а
 

П
а
р
тн
ьо
р
ск
и

 с
тр
ук
ту
р
и

 

В
р
е
м
е
 з
а
 

р
е
а
л
и
за
ц
и
я

 

14 15 16 17 18 19 20 
Бул.“Руски“ – от ул.“Августа Траяна“ до 

ул.“Герасим Папазчев“ 2 750 000                   

Ул.“Цар Иван Шишман“ – от ул.“Августа Траяна“ 
до бул.“Славянски“ 2 150 000                   

Ул.“Г.С.Раковски“ – от ул.“Августа Траяна“ до 
ул.“Св.Княз Борис“ 1 750 000                   

Ул.“К.Ганчев“ – от от ул.“Августа Траяна“ до 
бул.“Славянски“ 2 450 000                   

Ул.“Граф Игнатиев“ – от ул.“Димитър Наумов“ до 
бул.“Патриарх Евтимий“ 1 750 000                   

Ул.“Ген. Гурко“ – от ул.“Отец Паисий“ до 
бул.“Патриарх Евтимий“ 1 750 000                   

Ул.“Пазарска“ – от ул.“Цар Иван Шишман“ до 
парк.“Ал.Стамболийски“ 1 550 000                   

П4.11 

Рехабилитация на улици и тротоари, 
включително улично озеленяване, 
енергоефективно осветление и 
видеонаблюдение: 

9 250 000 

ОПРР ПО1 
ИП2 

                  

ул.“Войвода Стойчо Черногорски“ 1 550 000                   

ул.Промишлена – от ул.“Войвода Стойчо 
Черногорски“ до бул.“Патриарх Евтимий“ 2 650 000                   

обслужващи улици южно от ж.п. терена 5 050 000                   

П4.12 

Реконструкция и рехабилитация на улици, 
пешеходни алеи и тротоари, вкл. улично 
озеленяване, достъпна среда, енергоефективно 
осветление и видеонаблюдение: 

3 150 000 

ОПРР ПО1 
ИП2 

                  

улици в кв.Три чучура север до бул.Цар Симеон 
Велики 1 050 000                   

улици в кв.Казански 1 050 000                   
улици в кв. „Три чучура“ юг 1 050 000                   

П4.13 

Реконструкция и изграждане на паркинги в Зона 
с обществена значимост по ИПГВР 1 800 000 

ОПРР ПО1 
ИП2 

    

Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              

Реконструкция на подземен паркинг и подземно 
ниво на сграда за обществено и делово обслужване 
на бул. „Руски“ 44 - реконструкция 

900 000                   

Изграждане на подземен паркинг под двора на 900 000                   
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14 15 16 17 18 19 20 
VI-то основно училище 

Играждане на паркинги в Икономическа зона по 
ИПГВР 2 000 000                   

П4.14 Озеленяване на пространствата общинска 
собственост между производствените сгради 500 000 ОПРР ПО1 

ИП2     Община Стара 
Загора                 

П4.15 

Реконструкция на бул.”Славянски” от ул.”Ангел 
Кънчев” до кръговото движение на „Анастасия 
Тошева” с цел повишаване на пропускателна 
способност 

3 000 000 ОПРР ПО1 
ИП2     Община Стара 

Загора                 

П4.16 Изграждане на контролен център за системата 
за видео наблюдение 2 000 000 ОПРР ПО1 

ИП2                       

П4.17 
Изграждане на нова сграда на служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ в 
кв.Железник 

1 750 000 ОПРР                       

П4.18 
Изграждане на нова сграда към служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ 
в североизточната част на зоната 

1 750 000 ОПРР                       

П4.19 Обновяване територията на Централен пазар  2 000 000 Jessica     Община Стара 
Загора                 

П4.20 

Ограничаване на паркирането по тротоари и 
велоалеи чрез поставяне на антипаркинг 
колчета и др. 

400 000 
ОПРР ПО1 

ИП2 

                      

Зона с обществена значимост по ИПГВР 200 000                       

Социална зона по ИПГВР 200 000                       

П4.21 Ремонт и изграждане на детски площадки и 
спортни площадки 300 000 ОПРР ПО1 

ИП2     Община Стара 
Загора НПО               

П4.22 Създаване на директивна план-схема за 
устройство на транспорта 50 000 ОПРР ПО1 

ИП6     Община Стара 
Загора                 

П4.23 

Съвременни средства за ориентация и 
информация, информационни и указателни 
табели и табла 

300 000 

ОПРР ПО1 
ИП2 

    

Община Стара 
Загора   

              

Зона с обществена значимост по ИПГВР 100 000                   

Социална зона по ИПГВР 100 000                   

Икономическа зона по ИПГВР 100 000                   
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П4.24 

Продължение на ул."Хр.Ботев" през територията 
на Военен терен, кв. 334а /бившите 
артилерийски казарми/ в западна посока до 
пресечката с ул. "Кап. Петко войвода"  

2 300 000 ОПРР ПО1 
ИП2     Община Стара 

Загора 
Експлоатацион-
ни дружества               

П4.25 

Създаване и развитие на система за Интегриран 
градски транспорт- II етап 
- Изграждане на велоалеи и велостоянки 
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на 
незамърсяващи околната среда транспортни средства 
- Електронна система за таксуване на пътници 
- Ремонт и рехабилитация на контактна мрежа за 
тролейбуси  
- Разширяване на съществуващата контактна мрежа 
- Други мерки за подобряване на градския транспорт 

25 000 000 ОПРР ПО1 
ИП6     Община Стара 

Загора 
Експлоатацион-
ни дружества               

П4.26 

Подобряване условията за изнесен прием на 
граждани и жертви на престъпления чрез 
изграждане на приемни помещения в кв. "Три 
Чучура" – север 

120 000 ОПРР     Община Стара 
Загора МВР               

П4.27 Ремонт  и обновяване на Пенсионерски клубове 200 000 ОПРР ПО1 
ИП5     Община Стара 

Загора 
Социални 

служби, НПО               

П4.28 

Подкрепа за дейността  на центрове за 
настаняване от семеен тип, дневни центрове за 
възрастни и други обекти на социалната 
инфраструктура; 

150 000 ОПРР ПО1 
ИП5     Община Стара 

Загора 
Социални 

служби, НПО               

П4.29 

Развитие на услугата „личен асистент“, 
„домашен помощник“, „социален асистент“ и 
„домашен социален патронаж“ – разкриване на 
нови работни места и разширяване обхвата на 
услугата 

400 000 ОПРЧР П2     Община Стара 
Загора 

Социални 
служби, НПО               

П4.30 
Изграждане на многофункционална зала на 
територията на Военен терен, кв. 334а  
/бившите артилерийски казарми/ и паркинг 

10 000 000 Частен 
сектор     Община Стара 

Загора 

Частен сектор, 
спортни 

дружества, НПО 
              

П4.31 
Създаване на обществен център с открити и 
закрити спортни площи в района на старата 
пожарна /сграда/ с публични функции 

300 000 Jessica     Община Стара 
Загора                 
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П4.32 

Разширяване и адаптиране за нуждите на 
градския транспорт на най-северната улица в 
Южната индустриална зона, намираща се на 
изток от бул. „Патриарх Евтимий“ и граничеща 
от север с ж.п. линията София - Бургас 

2 125 000 ОПРР ПО1 
ИП6     Община Стара 

Загора                 

П4.33 Изграждане на самостоятелна сграда за 
обсерватория и  планетариум 500 000 ОПРР ПО1 

ИП3     Община Стара 
Загора                 

П4.34 

Подобряване безопасността на движението 6 000 000 

ОПРР ПО1 
ИП6 

    

Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              
по бул. "България" в района на кв. "Три Чучура" 

и "Железник" чрез изграждане на подлез/надлез до 
магазин "Зора"; 

3 000 000                   

реконструкция на кръстовище  в района на бул. 
България, бул. "Цар Симеон Велики" и ул. "Капитан 
Петко Войвода" (до магазин "Била")“ 

3 000 000                   

П4.35 
Изграждане на велоалея и пешеходна алея от 
кв. "Железник" до студентски град с включено 
осветление 

940 000 ОПРР ПО1 
ИП6     Община Стара 

Загора                 

П4.36 
Изграждане на пътен възел „подлез-надлез” на 
кръстовището главен път „Стара Загора–
Богомилово” – „Студентски град” 

4 000 000 ОПРР ПО1 
ИП6     Община Стара 

Загора                 

П4.37 Изграждане на тролейбусна линия от кв. 
„Железник” до Студентски град 2 800 000 ОПРР ПО1 

ИП6     Община Стара 
Загора                 

П4.38 
Изграждане на Център за социална 
рехабилитация и интеграция на мястото на 
Детска ясла №2 

250 000 ОПРР     Община Стара 
Загора                 

П4.39 

Създаване на паспорти на основните градски 
транспортни артерии, включващи: ширина на 
пътното платно, ширина на тротоарите, 
наличието на растителност, възможности за 
паркиране успоредно или напреко на улиците за 
сметка на тротоарите при спазване изискванията 
на закона за движение по пътищата и т.н. 

50 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора                 

П4.40 Изграждане на 300 нови социални жилища 18 000 000 ОПРР ПО1 
ИП5     Община Стара 

Загора                 

П4.41 Подкрепа за предоставяне на социални услуги в 
социални и здравни заведения 150 000 ОПРЧР 

ПО2 ИП2     Община Стара 
Загора                 

П4.42 Подкрепа за дейностите в ЦНСТ на територията 
на АПК Стара Загора 100 000 ОПРЧР 

ПО2 ИП2     Община Стара 
Загора                 
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П4.43 Осигуряване заетост за ромско население и 
нискоквалифицирани кадри 190 000 ОПРЧР 

ПО2 ИП1     Община Стара 
Загора                 

П4.44 Осигуряване на Интернет достъп в зоната с 
потенциал за икономическо развитие по ИПГВР 100 000 Общински 

бюджет     Община Стара 
Загора                 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ РАСТЕЖ 

П5.1 

Реализиране на проекти за подобряване на 
икономическата ефективност на предприятия от 
ХВП и дървопреработвателната промишленост в 
селата 

10 000 000 ПРСР     Частен сектор                 

П5.2 
Преализиране на проекти за предприемане на 
нови дейности в сферата на земеделието и 
отглеждането на горски продукти 

1 250 000 ПРСР     Частен сектор                 

П5.3 Създаване на виртуален бизнес-инкубатор за 
подкрепа на предприемачеството 60 000 ОПРЧР 

ПО1 ИП2     Община Стара 
Загора 

АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П5.4 Формиране на партньорска мрежа в подкрепа на 
дейността на виртуалния бизнес-инкубатор 35 000 

Общински 
бюджет; 
Частен 
сектор 

    Община Стара 
Загора 

АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П5.5 

Разработване на комплексна маркетингова 
стратегия и продукти за представяне и 
популяризиране на природните и исторически 
дадености на общината 

800 000 ОПРР П5 
ИП1     Община Стара 

Загора 

Културни 
институции, 
представители 
на селата, 

туристически 
бранш 

              

П5.6 
Участие на Община Стара Загора в 
международни и национални туристически 
изложения и борси 

250 000 ОПРР П5 
ИП1     Община Стара 

Загора 
културни 
институции               

П5.7 

Създаване на областен туристически портал, 
представящ културните коридори и 
възможностите за рекреационен туризъм в 
област Стара Загора 

60 000 ОПРР П5 
ИП1     Община Стара 

Загора 
културни 
институции               



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 
 

Велдер Консулт ООД 221 
 

Н
о
м
е
р

 

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 

И
н
д
и
к
а
ти
в
н
а
 с
то
й
н
о
ст

 

И
зт
о
ч
н
и
к
 н
а
  

ф
и
н
а
н
си
р
а
н
е 

У
ч
а
ст
и
е
 "
В

 п
о
д
к
р
е
п
а
 

за
 с
л
е
д
в
а
щ
и
я

 п
р

. 
п
е
р

."
 

В
к
л
ю
ч
е
н

 в
 И
П
ГВ
Р

 н
а
 

гр
а
д

 С
та
р
а
 З
а
го
р
а
 

О
тг
о
в
о
р
н
а
 с
тр
ук
ту
р
а
 

П
а
р
тн
ьо
р
ск
и

 с
тр
ук
ту
р
и

 

В
р
е
м
е
 з
а
 

р
е
а
л
и
за
ц
и
я

 

14 15 16 17 18 19 20 

П5.8 Изграждане на базова инфраструктура в 
индустриална зона край с. Еленино 3 000 000 Заем     Община Стара 

Загора 
АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П5.9 Обновяване на открития басейн и прележащото 
му пространство в с. Старозагорски бани 2 000 000 Общински 

бюджет     Община Стара 
Загора                 

П5.10 Развитие на конгресен и фестивален туризъм – 
организиране на иновативни културни събития 500 000 ОПИК П1 

ИП1     Община Стара 
Загора                 

П5.11 
Изграждане на логистичен център за 
международни карго превози на територията на 
летище Стара Загора 

150 млн Частен 
сектор     НКИЗ Община Стара 

Загора               

П5.12 Развитие на високотехнологичен парк 35 000 000 Частен 
сектор     

Община Стара 
Загора, частен 

сектор 

ТУ, 
производители, 

ТПП 
              

П5.13 Въвеждане на модерни информационно-
комуникациони технологии в предприятията 2 000 000 ОПИК ПО2     Частен сектор                 

П5.14 Иновации и технологична модернизация на 
предприятия 4 000 000 ОПИК П1     Частен сектор                 

П5.15 Изграждане на индустриален Експо Център 35 000 000 Частен 
сектор     Частен сектор                 

П5.16 Изграждане на център за комплексна бизнес 
логистика 35 000 000 ПЧП     Частен сектор                 

П5.17 Насърчаване на младежката заетост и заетостта 
на хора над 50 години 100 000 ОПНОИР 

П2 П2     Частен сектор                 

П5.18 Заетост и работна среда за хора с увреждания 100 000 ОПРЧР     Частен сектор                 

П5.19 Осигуряване на заетост и достъпна работна 
среда за хора с увреждания 300 000 ОПРЧР     Частен сектор                 

П5.20 Повишаване ресурсната ефективност в 
предприятията 2 000 000 ОПИК ПО2     Частен сектор                 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ БАЛАНС 
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П6.1 

Изготвяне на рекламни и информационни 
материали за историческите и природните 
дадености на селата/алманах на 
старозагорските села 

50 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора 

РИМ, културни 
институции, 
представители 
на селата 

              

П6.2 

Рехабилитация на връзки от общинската пътна 
мрежа 14 200 000 

ПРСР; 
Общински 
бюджет 

    

Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              

с. Ловец - с. Борово - с. Михайлово - с. 
Самуилово 3 700 000                   

с. Стрелец - с. Бъдеще 2 250 000                   
с. Сладък кладенец - с. Пъстрово 1 800 000                   
с. Хан Аспарухово - с. Пшеничево 3 000 000                   
с. Дълбоки - с. Оряховица - с. Братя Кунчеви - с. 

Руманя 2 600 000                   

с. Арнаутино - с. Калояновец 850 000                   

П6.3 

Изграждане на пътни връзки с асфалтово 
покритие 6 820 000 

ПРСР 

    

Община Стара 
Загора 

Експлоатацион-
ни дружества 

              

между с. Дълбоки и с. Колена 2 000 000                   

между с. Загоре и с. Малко Кадиево 1 100 000                   

между с. Бенковски и с. Пшеничево 1 320 000                   

между с. Еленино и с. Маджерито 1 400 000                   

между с. Ракитница и с. Арнаутино 1 000 000                   

П6.4 Реализиране на проекти за залесяване и 
възстановяване на горски територии 500 000 ПРСР     Община Стара 

Загора ДГС Стара Загора               

П6.5 Изграждане на съоражения за наблюдение и 
контрол на риска от горски пожари 400 000 ПРСР     Община Стара 

Загора ДГС Стара Загора               

П6.6 Играждане на санаториум за астматично болни в 
с. Руманя 750 000 

Общински 
бюджет; 
ПЧП 

    Община Стара 
Загора Частен сектор               

П6.7 

Реализиране на конкретни проекти за 
обновяване на открити публични пространства в 
старозагорските села /площади, зелени площи и 
детски площадки/ 

3 000 000 ПРСР     Община Стара 
Загора Местна общност               
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П6.8 
Реализиране на конкретни проекти за 
изграждане на спортни площадки в 
старозагорските села 

1 300 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора Местна общност               

П6.9 
Реализиране на проекти за реконструкция на 
обществените сгради в старозагорските села при 
внедряване на мерки за енергийна ефективност 

6 000 000 
НДЕФ; 

Общински 
бюджет 

    Община Стара 
Загора                 

П6.10 
Трансформация на елементи на образователната 
инфраструктура в кабинети за здравно 
обслужване в 16те села без ОПЛ 

250 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора                 

П6.11 Подобряване на достъпа до здравни услуги в 
16те села без ОПЛ практики 450 000 ОПРЧР 

ПО2 ИП2     Община Стара 
Загора 

Медицински 
факултет, ТУ               

П6.12 Изготвяне на ОУП на община Стара Загора 250 000 Общински 
бюджет     Община Стара 

Загора 

Специализирани 
дирекции, КАБ 
Стара Загора 

              

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СЪТРУДНИЧЕСТВО 

П7.1 Партньорства в мрежа и обмен на опит за 
„Приемна грижа” и ранна интервенция  150 000 ОПРЧР П2                       

П7.2 Партньорства за младежки дейности и развитие 
на политики за работа с младежи 150 000 ОПРЧР                       

П7.3 
Формиране и функциониране на Местна 
инициативна група на средногорските села 
/северните групи/ с население 11 671 души 

2 000 000 ПРСР     Местни 
общности 

Община Стара 
Загора               

П7.4 
Формиране и функциониране на Местна 
инициативна група на полските села /южните 
групи/ с население 10 165 души 

2 000 000 ПРСР     Местни 
общности 

Община Стара 
Загора               

П7.5 

Въвеждане и функциониране на система за 
комуникация и координация между Тракийкия 
университет, училищата, бизнеса и 
неправителствения сектор за планиране и 
актуализиране на учебните програми 

140 000 ОПНОИР 
ПО2 ИП3     Община Стара 

Загора 
ТУ, АРИР, ТПП, 
частен сектор               

П7.6 
Създаване на партньорска мрежа между 
Тракийския университет и бизнеса за включване 
на експертизата на университета в 

120 000 ОПНОИР 
ПО1 ИП2     ТУ Частен сектор, 

АРИР, ТПП               



ОПР на община Стара Загора 2014-2020 
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икономическия живот 

П7.7 

Създаване на мрежа и постоянен обмен между 
читалищата и училищата от селата за 
разнообразяване на културния живот, зелени 
училища  

140 000 ПРСР     Читалища Община Стара 
Загора               

 




