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I.

УВОД
1. СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И РОЛЯ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНИТЕ В ЦЯЛОСТНАТА СИСТЕМА ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО
ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с
интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и
общия устройствен план на общината. Разработва се за срок от 7 години.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа
координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на
дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и
екологичното състояние на общинската територия.
ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал
за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие,
свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и
устойчиво развитие на територията. Като част от системата от стратегически документи,
той интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и
населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и
финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за
териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на
националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
ПИРО се изработва за цялата територия на община "Тунджа", като в настоящата
разработка се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване
на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за коопериране със съседни общини.
2. ЗАКОНОВИ НОРМИ, ПОДХОД И ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА
ДОКУМЕНТЪТ
Законови норми
Стратегическият документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на
регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и
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приоритети на развитието в България. Съобразен е със специфичните условия, ред и
изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра
и имотния регистър за територията на общината.
ПИРО е разработен и в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за
периода 2021-2027 г. да допринасят в максимална степен към цел на политиката 5
"Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи".
Настоящият документ е разработен в съответствие с Методическите указания за
разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода
2021-2027 г. на МРРБ и е синхронизиран с Общия устройствен план на общината, като
кореспондира и с редица други нормативни документи, сред които Закона за устройство
на територията, Закона за туризма и други. Действащото законодателство задължително
изисква осигуряването на съгласуваност на ПИРО със стратегически документи на
европейско, национално и областно ниво, каквито са "Програма за развитие: България
2030", Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за
планиране от ниво 2, "Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.",
"Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.",
Документ за размисъл "Към устойчива Европа до 2030 г.", Проект на концепция за
пространствено развитие на община "Тунджа" 2014-2025 г. и др.
Подход
Приложените методологически подход и принципи в разработката са в пълен синхрон с
нормативните изисквания, целите и приоритетите на социално-икономическото и
пространствено развитие на общината, съобразявайки се със специфичните изисквания
за прилагане на нормативните документи, които регламентират дейностите на местното
самоуправление, териториалното устройство и опазването на околната среда. Проучени
и приложени са съвременни практики за подготовка на стратегически документи,
изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и прогнозиране на развитието
съобразно наличните обстоятелства. Инструментите за реализация на плана са
изградени на основата на прилаганите европейски подходи и на добри практики за
управление на проекти в българските общини. Основен подход при разработването на
Плана е прилагането на интегрирания подход на развитие - подход на тясна
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координация на различните публични политики и на различните секторни дейности за
въздействие на базата на местните специфики.
Принципи
Следвани са следните основни принципи:

Структурираност

Публичност

Интегрираност

Точност
ПИРО на община "Тунджа" последователно надгражда първоначален анализ,
синтезирани оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация.
Елементите му се отнасят до различните процеси в местното развитие – икономически,
социални, екологични, управленски и др. Приложените анализи се основават на базата
на официална статистическа информация от НСИ, както и други официални източници –
Дирекция "Бюро по труда", оператори на комунални услуги и др. Същият принцип е
използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната реална
приложимост и резултатност. Съвместно със заинтересованите страни са проследени
характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите за
нейното бъдещо развитие, направени са стратегически предложения и са положени
основите за сътрудничество с оглед на реализацията на ПИРО.
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3. ОТГОВОРНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И
ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО
Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО, имат кметът и
Общинският съвет.
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на
ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на неговото разработване и
съгласуване. С негова заповед е сформирана работна група, която отговаря за
подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО. В нея са представени максималният
брой засегнати страни, а за останалите е осигуряван непрекъснат публичен достъп за
информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването
и реализацията на документа. Работната група определя етапите, практическите
действия и приема програма - график за изработването на ПИРО.
Кметът на общината определя начина за изработване на ПИРО - със собствен капацитет
и/или с привличане на външни експерти или консултантски фирми, чрез провеждането
на обществена поръчка, в съответствие с изискванията на ЗОП и съпътстващата го
нормативна уредба.
ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
По заповед на кмета на общината се провежда обществено обсъждане на проекта за
ПИРО в тази фаза и на ЕО по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми в случаите, в които такава
оценка е била изискана.
По преценка на работната група, постъпилите предложения и препоръки се отразяват в
проекта на ПИРО и по предложение на кмета, Общинският съвет го приема и одобрява.
Цялата документация на ПИРО е публична, включително протоколите от обсъжданията и
срещите на работните групи.
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината
пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане
от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото
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приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за
обществени консултации на Министерския съвет.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ
ЗА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО РЕГИОНАЛНО И ПРОСТРАНСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩИНСКО НИВО
ПИРО е документ, който следва да се превърне в основен инструмент за управление и
координация на съвместните усилия на местната власт и на заинтересованите страни за
развитието на общината в следващите 7 години, като предлага конкретни мерки,
действия и проекти. Резултатът е изградена програма за развитие на общината чрез
използван интегриран подход за планиране, който специално да отразява
взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на
общината, мрежата от населени места и отделните сектори. ПИРО на община "Тунджа"
ще очертае положителните и негативните насоки в развитието; ще формулира
проблемите, ограничаващи развитието; ще отчете новите моменти в провежданата
политика за регионално развитие; ще определи рамките на комплексното, интегрирано
развитие на общината за следващия 7-годишен период; ще конкретизира възможностите
за изпълнение на приоритетите и целите на ПИРО с конкретни мерки; ще оцени опита
на органите на местно самоуправление и на другите партньори в реализацията на
мерките, заложени в действащите планове и програми и др. и ще обоснове
необходимостта от зони за целенасочено въздействие, които да бъдат определени на
комплексен и на функционален признак.

II.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА "ТУНДЖА".
1. Обща характеристика на Община "Тунджа"
1.1.

Географско положение, граници и площ
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Община "Тунджа" е разположена в югоизточна България, в централните части на
Югоизточния район и на Ямболска област. Общината влиза в състава на петте общини на
Ямболска област. Границите й са както следва:
•
•
•

На северозапад - общините Сливен и Нова Загора (област Сливен)
На изток и на юг - общините Стралджа и Елхово на Ямболска област
На югозапад - общините Тополовград (Хасковска област) и Раднево

•

(Старозагорска област)
В северната си част оконтурява самостоятелно обособената община Ямбол.
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Община Тунджа е сред най-големите в страната административни единици от този тип.
Тя има площ от 1 218 кв. км, което съставлява 36,3 % от територията на Ямболска област,
8,31% от територията на Югоизточен район, и 1,09 % от територията на България.
1.2.

Селищна мрежа

Община Тунджа обединява 44 населени места – селата: Асеново, Безмер, Болярско,
Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Видинци, Генерал Тошево, Голям
Манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево,
Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда,
Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново,
Скалица, Сламино, Стара река, Тенево, Търнава, Ханово, Хаджидимитрово, Чарган и
Челник. Характерна особеност в административната й организация е съвпадането на
общинския с областния център – град Ямбол, който е самостоятелна община.
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1.3.

Релеф

Релефът е предимно низинен, преминаващ в хълмисти възвишения в североизточната и
в западната периферия. Територията обединява части от Средно Тунджанското поречие
с източните хълмисти разклонения на Сърнена Средна гора, Светиилийските и
Манастирските възвишения и западните хълмисти повърхнини на Бакаджиците.
Отводнява се от река Тунджа и някои от големите й притоци в тази част на поречието –
Калница и Мочурица, както и от притоци (Овчарица) от левия водосбор на река Сазлийка
(приток на Марица). Територията е заета предимно от обработваеми земи. Върху
хълмистите терени на запад и на север върху ограничени площи присъстват рядка
растителност, широколистни гори и пасища. Географското разположение на общината
създава отлични предпоставки за разгръщането на активна стопанска дейност и
развитие на ефективно сътрудничество на всички нива в областта и региона. Основно
значение в тази насока има разработването и прилагането на обоснована и ресурсно
осигурена инфраструктурна, и главно транспортна и стопанска политика. Значително
предимство на община "Тунджа" е съвпадането на общинския и областния център (град
Ямбол), което се изразява във висок потенциал за съгласувано развитие в контекста на
Областната стратегия за развитие на Ямбол (за периода 2014-2020) и регионалните
концепции за устойчивост, и за ефективна териториална организация за постигане на
набелязаните цели и задачи.
1.4.

Полезни изкопаеми

Геоложкото и палеогеографското развитие на територията на общината определят вида
и териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Територията се отнася към
Средногорската металогенна зона. Проявления на желязна руда, които в миналото са
имали стопанско значение, се разкриват край Бояджик, Крумово, Дряново, Драма и
Голям манастир.
Разкрити са находища на нерудни полезни изкопаеми. Инертни материали се добиват
край селата Коневец и Калчево, а добив на пясък се извършва в землищата на селата
Тенево и Голям Манастир. Като цяло запасите на полезни изкопаеми са незначителни и
няма да оказват съществено влияние върху социално-икономическото развитие на
общината в бъдеще.
1.5.

Агроклиматични ресурси
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Територията разполага със значителен агроклиматичен потенциал за развитие на всички
подотрасли на растениевъдството – зърнени, фуражни, технически, зеленчукови култури
и трайни насаждения, въпреки че община "Тунджа" е определяна като територия с висок
риск от засушаване и е зависима от ефективното използване на водните ресурси
(напояване). Според Агроклиматичното райониране на България, територията се отнася
към два района, както следва: 1. Умерено горещ, засушлив район (северно от линията
Болярско - Калчево); 2. Умерено горещ, много засушлив район. Условията
благоприятстват отглеждането на топлолюбиви, късни култури, в т.ч. царевица, тютюн,
ориз, лозя.
1.6.

Потенциал за използване на ВЕИ

Добрите показатели за продължителност на слънчевото греене дават основание да се
твърди, че в района съществува много висок потенциал за използването на слънчевата
енергия в качеството й на възобновим източник на енергия. Възможност съществува и по
отношение на добива на култури (рапица, соя, слънчоглед и др.) за производство на
биогорива. Данните за скорост и честота на вятъра благоприятстват прогнозата на
бъдещо използване и на вятърната енергия в отделни локалитети по територията.
1.7.

Води и водни ресурси

Речната мрежа в пределите на община "Тунджа" се отнася към източната част на Егейския
водосборен басейн и се формира от средното поречие на река Тунджа (ляв приток на
Марица) и по-големите й притоци (Мочурица, Калница) и някои малки притоци от
водосбора на Сазлийка (ляв приток на Марица). Гъстотата на речната мрежа е в
границите на 0,4 – 0,6 км/км2, което се обяснява с ниската надморска височина на
водосборната област (Христова, 2012).
Река Тунджа има дължина от 349,5 км и обща площ на водосборния басейн от 7883,6
км2. Тя извира южно от връх Юрушка грамада в Калоферска планина и се оттича на изток
през Казанлъшката и Сливенската котловини. Територията на община "Тунджа" обхваща
част от средното й поречие в участъка, в който реката променя посоката си и се
ориентира на юг-югоизток. В пределите на Ямболското поле, Тунджа тече в широко
корито и формира силно извити меандри. Югоизточно от с. Маломир тя проломява
тесния и нисък рид Баалар - Кайряк и навлиза в продълговатата Елховска долина. Влива
се като ляв приток в река Марица на територията на Турция. Средният наклон на реката
е 5,4 ‰, а коефициентът на извивливост – 2,1. Модулът на оттока в средното поречие е
около 5 л/сек/км2. В северната част от територията на общината, река Тунджа приема
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един от големите си притоци в тази част на поречието – река Мочурица. Тя извира от
Стидовска планина. Отличава се с голям коефициент на извивливост. Други по-големи
леви притоци водят началото си от Бакаджиците – Юржалийска река (Ада) и Герганска
река (Боадере). В дясното поречие, река Тунджа приема река Калница, която е транзитна
в дълги речни участъци и образува силно извити меандри в долното си течение.
В югозападната част на територията на Общината протичат многобройни малки притоци
(Азмака) на река Овчарица, приток на Сазлийка. Те имат обща посока на оттичане на
запад.
Територията се отнася към област със средиземноморско климатично влияние върху
оттока. Районът се характеризира със слаба отточност, но значително подземно
подхранване на реките (главно грунтови води), и висока регулираност на оттока.
Средният годишен отток на реките в района е само 50 мм, като средно многогодишните
стойности се променят от 120 мм/год. в хълмистите земи на Бакаджиците и
Манастирските възвишения до 30 мм/год. в посока на Тунджанската долина.
Повърхностният отток на реките е в границите на 25-50 мм/год., а подземният едва 25
мм/год. Над 20 % от сумарния отток се формира с участието на подземно подхранване.
Отточният коефициент е 8% от валежите. Пълноводието се проявява с два максимума –
ХІІ-І и VІ и формира 74% от годишния отток. Маловодието се свързва с периода VІІІ-Х.
Сумарното изпарение от речните басейни е много високо – над 550 мм/год., което в
комплекс с общите характеристики на хидроложкия район обуславя високия риск от
засушаване на територията на община "Тунджа".
1.8.

Почвени ресурси

Преходният климат, геоложката основа и характерът на естествената растителност са
способствали за образуването на разнообразна почвена покривка. Според почвеногеографското райониране на България, територията на общината се отнася към
Среднотракийско-тунджанската провинция на Балканско-Средиземноморската почвена
подобласт. Основните почвени типове са смолници (Vertisols), лесивирани (Luvisols),
метаморфни (Cambisols) и наносни почви (Fluvisols).
1.9.

Елементи на националната екологична мрежа - Защитени природни
територии и защитени зони по НАТУРА 2000

По данни на МОСВ в обхвата на община Тунджа са обявени следните защитени
територии съгласно ЗЗТ (ДВ, №133/1998):
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Резерват "Горна Топчия" (включва землището на с. Коневец)
Защитена местност "Веселиновска гора" (с. Веселиново)
Защитена местност "Дебелата кория" (с. Тенево)
Защитена местност "Лонгозите" (с. Коневец)
Защитена местност "Търнавски Бакаджик" (с. Победа, с. Търнава)
Природна забележителност "Тетролика" (с. Симеоново)

По данни на МОСВ територията на община Тунджа включва следните защитени зони
по Натура 2000:
ЗЗ Адата-Тунджа – BG0002094 за защита на птиците (в т.ч. царски орел, малък воден бик,
белоопашат мишелов, малък корморан, орел рибар, горска чучулига, бяла чапла и др.)
ЗЗ Бакаджиците – BG0000402 за защита на местообитанията на Балканско-панонски
благуново-церови гори, Източни гори от космат дъб, Източно субсредиземноморски сухи
тревни съобщества
ЗЗ река Мочурица – BG0000196 за защита на местообитанията на Полуестествени сухи тревни
и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), низинни сенокосни ливади,
Панонски солени степи и солени блата
ЗЗ река Овчарица – BG0000427 за защита на местообитанията на сухи тревни и храстови
съобщества
ЗЗ Тунджа 1 – BG0000192 за защита на местообитанията на Панонски солени степи и солени
блата, Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
ЗЗ Тунджа 2 – BG0000195 за защита на местообитанията на Крайречни смесени гори от
Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, Крайречни галерии с
Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
ЗЗ Сакар – BG0002021 за защита на птиците (сред които царски орел, малък воден бик,
белоглав лешояд, белоопашат мишелов, белочела сврака, голям маслинов присмехулник и др.)
ЗЗ Сакар – BG0000212 за защита на местообитанията на Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), Балканско-панонски благуновоцерови гори, Източни гори от космат дъб
ЗЗ Светиилийски възвишения – BG0000401 за защита на местообитанията на Балканскопанонски благуново-церови гори, Източни гори от космат дъб
ЗЗ язовир Овчарица – BG0002023 за защита на птиците (в т.ч. малък корморан, голяма бяла
чапла, горска чучулига, къдроглав пеликан, поен лебед и др.)

2. Състояние на местната икономика.
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2.1.

Обща характеристика

Характерът на местната икономика се определя от влиянието на множество фактори,
сред които спецификите на природно-ресурсния потенциал, демографските фактори и
условия, особеностите на селищната мрежа, параметрите на различните видове
инфраструктура, както и наследените производствени традиции и съвременните пазарни
тенденции. Липсата на населено място от градски тип предопределя аграрната
насоченост на икономиката на община "Тунджа", което е нейна основна характеристика
и силна страна.
През последните години икономическото развитие на общините се влияе от редица
фактори, засягащи и страната като цяло. Сред тях могат да се отнесат демографската
криза, недостатъчната инвестиционна и предприемаческа активност, относително
високото равнище на безработица, влошеното финансово състояние на част от
икономическите структури и др. До голяма степен тези тенденции са повлияни и от
световната ситуация – финансовата криза, както и скорошната, породена от пандемията
от COVID-19, оставила и оставяща редица предизвикателства пред всички важни
сектори.
Ямбол остава сред областите със сравнително ниска степен на икономическо развитие.
Брутният вътрешен продукт на човек от населението и равнището на заплатите остават
по-ниски от средните за страната, но бързо се подобряват през 2018 г.:
БВП И БДС ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

БВП, Млн.лв.

БДС, Млн.лв.

Услуги

Аграрен

Година

Индустрия

БДС по икономически сектори

2014

114

319

418

851

980

2015

108

331

440

878

1017

2016

111

329

464

904

1049

2017

125

318

499

942

1091

2018

119

331

557

1006

1160

Източник: НСИ
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БВП И БДС В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
БДС, млн. лв.

БВП, млн. лв

1200
1160

1150
1100

1091

1050

1049
1017

1000

1006

980

950

942

900
850

851

878

904

800
750
700
2014 Г.

2015 Г.

2016 Г.

2017 Г.

2018 Г.

Източник: НСИ
За територията на община "Тунджа" могат да се откроят няколко положителни
предпоставки и тенденции в икономическото развитие:
- Преструктуриран икономически сектор и сравнително стабилен вътрешен
-

-

продукт; значителна площ на обработваемите земи;
Традиции в производството и преработката на селскостопанска продукция;
Диференцирано и допълващо се земеделско и животновъдно производство;
Селскостопански продукти и продукти на хранително-вкусовата промишленост с
високо качество; наличие на големи и силни кооперации, крупни арендатори и
земеделски производители, прилагащи модерна техника и технологии в
селскостопанското производство;
Стабилно развиващи се производствени предприятия – местни и част от
национални и международни икономически структури;
Експортно ориентирани традиционни производства: зърнени и технически
култури, вино, гъши дроб, млечни продукти и др.;
Силно развити отраслови производства – машиностроене, мебелно производство
и др.;
Силно развити логистични дейности и бази, предвид стратегическото
икономическо позициониране на територията и връзката й с основни пътни
артерии.
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Резервите и недостатъците на икономическата среда на територията са основно
свързани с недостатъчната диверсификация на местната икономика, липса на
високотехнологични и иновативни експортно ориентирани отрасли; неразвити "къси
вериги" на доставки; ниска конкурентоспособност на по-голямата част от предприятията
и в резултат на това загуба на външни пазари; недостатъчно развито производство на
продукти с местна идентичност; недостатъчно развити биологични производства; ниска
местна произвеждана добавена стойност; недостатъчно добре изградена туристическа
инфраструктура; неразвит селски и други форми на алтернативен туризъм; липса на
групи/мрежи за бизнес сътрудничество и за производство и маркетинг; недостатъчно
развити и активни браншови организации.
Извършените проучвания и анализи, имащи за цел обследват параметрите на
съществуващото състояние и тенденциите за развитие на местната икономика и на
човешките ресурси, както и събраните и оценени в процеса на подготовка на ПИРО
данни, дават възможност да бъдат изведени и описани основните нужди и потенциала
за развитие на територията на Община "Тунджа", към които да бъдат насочени реални
интервенции в рамките на програмния период.

2.2.

Селско стопанство

Община Тунджа разполага с уникални природни ресурси, съхранена природа и богато
биологично разнообразие, които са предпоставки за развитието на разнообразни форми
на туризъм, устойчиво горско стопанство, природосъобразно земеделие и
животновъдство. Именно селското стопанство е структуроопределящ сектор за местната
икономика.
Земеделските стопани представляват основна бизнес група на територията на Община
"Тунджа": По данни на ОСЗ за стопанската 2018/2019 година на територията на МИГ са
регистрирани 1 969 земеделски стопани, което е 74% от общия брой земеделски стопани
на територията на област Ямбол (2 654 земеделски производители). Основните
проблеми, с които се сблъскват земеделските стопанства са остарялата материална база
за преобладаващата част от тях, което води до ниска производителност и
конкурентоспособност.
Инвестициите във физически активи са от съществено значение за подобряване на
икономическите им резултати и повишаване качеството на продукцията. Важно значение
за част от тях има и възможността за получаване на подкрепа за преработка на
произвежданата земеделска продукция, като по този начин се повишава добавената
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стойност, респективно печалбата на стопанствата. В разнообразяването на дейностите
в земеделските стопанства чрез подкрепа за неземеделски дейности има потенциал за
генериране на по-голяма икономическа стабилност и възможности за постоянна и
допълнителна заетост.
БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ЗЕМЛИЩА
В ОБЩИНА "ТУНДЖА" ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 Г.
№

Землище

Брой регистрирани земеделски стопанства

1 Асеново

13

2 Безмер

76

3 Болярско

59

4 Ботево

27

5 Бояджик

46

6 Веселиново

49

7 Видинци

15

8 Генерал Инзово

57

9 Генерал Тошево

40

10 Голям Манастир

30

11 Гълъбинци

63

12 Дражево

70

13 Драма

17

14 Дряново

14

15 Завой

54

16 Златари

33

17 Кабиле

67

18 Калчево

47

19 Каравелово

33

20 Козарево

37

21 Коневец

20

22 Крумово

34

23 Кукорево

67

24 Маломир

64

25 Меден Кладенец

32

26 Межда

24
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27 Миладиновци

22

28 Могила

48

29 Овчи Кладенец

41

30 Окоп

46

31 Победа

71

32 Робово

26

33 Роза

101

34 Савино

29

35 Симеоново

43

36 Скалица

63

37 Сламино

30

38 Стара Река

33

39 Тенево

90

40 Търнава

15

41 Хаджидимитрово

66

42 Ханово

69

43 Чарган

51

44 Челник

37
ОБЩО:

2.3.

1 969

Предприятия/Промишленост

Това, което изисква развитието на територията в икономическата област и е пряко
свързано с нейния просперитет е подкрепата за структуроопределящия отрасълземеделско производство и помощ за развитие на неземеделските производства, с
особен акцент върху микро-, малки и средни предприятия.
Според данни на НСИ за 2019 година на територията на Община "Тунджа" са
регистрирани общо 722 нефинансови предприятия, от които 672 са микропредприятия
и 44 малки предприятия. Останалите са средни и големи, като конкретните цифри се
явяват конфиденциална информация по Закона за статистиката. Най-голям е делът на
микро предприятията в общината, съответно 93%, а малките представляват 6%.
Групи предприятия на територията на Община "Тунджа" според броя на заетите в тях лица
Година

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
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Общо

655

693

720

722

733

722

Микро до 9 заети

614

647

676

675

683

672

Малки от 10 до 49

34

39

37

40

43

44

Средни от 50 до 249

..

..

..

..

..

..

Големи над 250

..

..

..

..

..

..

Източник: НСИ
Стойността на произведената продукция през 2019 г. се равнява на 246 110 хил. лева,
приходите от дейността на нефинансовите предприятия е 378 431 хил. лв., нетните
приходи от продажби са близо 284 691 хил. лв., печалбите са общо 56 838 хил. лв., а
загубите 7 815 хил. лв. Разходите за възнаграждения възлизат на 31 911 хил. лв., а
стойността на дълготрайните материални активи за годината е 289 538 хил. лв. Спрямо
предходната година се наблюдават леки занижения в стойностите, с изключение на
данните за печалби и разходи за възнаграждения, където има увеличение.
Година

2014 г.
655

2015 г.
693

2016 г.
720

2017 г.
722

2018 г.
733

2019 г.
722

A Селско, горско и рибно
стопанство

259

277

295

306

302

282

B Добивна промишленост

3

..

..

..

..

..

C Преработваща промишленост

56

66

71

68

69

63

D Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

27

E Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване

3

4

3

3

3

4

F Строителство

11

9

8

9

11

14

G Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети

181

189

189

182

183

195

H Транспорт, складиране и пощи

12

14

14

18

19

25

I Хотелиерство и
ресторантьорство

50

49

46

45

45

45

Общо

29

26

28

28

24

20
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J Създаване и разпространение
на информация и творчески

3

..

..

..

..

..

L Операции с недвижими имоти

17

15

18

21

19

20

M Професионални дейности и
научни изследвания

5

5

8

6

8

7

N Административни и
спомагателни дейности

..

5

6

..

..

4

P Образование

..

..

..

-

-

-

Q Хуманно здравеопазване и
социална работа

-

12

12

11

12

12

R Култура, спорт и развлечения

13

-

-

-

-

-

S Други дейности

11

13

18

18

25

19

продукти; далекосъобщения

Източник: НСИ
Към края на 2019 година на територията на община "Тунджа" са регистрирани 722
нефинансови предприятия, като водещата икономическа дейност в община Тунджа по
брой на предприятията е в сектор Селско, горско и рибно стопанство (39%), последвана
от сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (27%). Най-незначителен е
дела на секторите Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци
и възстановяване и Административни и спомагателни дейности (по 0,55%). Тенденцията
остава същата и през предходните 5 години.
Последните данни от НСИ за 2019 година отчитат, че най-много произведена продукция
има сектор Селско, горско и рибно стопанство с над 155 млн. лв., представляващи 63%
от общо произведената продукция от всички сектори, която се равнява на 246 млн. лв. В
същия сектор са и най-големите приходи от дейността, а именно 229 млн. лв. Най-високи
нетни приходи от продажби имат дейностите от Селско, горско и рибно стопанство, което
представлява 59% от всички нетни приходи на общината, следвани от Търговия, ремонт
на автомобили и мотоциклети (16%) и Преработваща промишленост (9%).
По брой заети лица водещи са Селско, горско и рибно стопанство - 48% от всички заети,
Преработваща промишленост – 18% и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
– 13%. Най-много инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи влага
секторът на преработващата промишленост, следван от строителството.
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Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (хиляди лева)
Година

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

ОБЩИНА ТУНДЖА

42 164

49 675

31 023

48 321

38 669

32 387

1 Селско, горско и рибно
стопанство

24783

39046

23967

27927

23842

25,569

възстановяване

5698

5021

4799

5157

9015

1,413

2a Преработваща промишленост

2890

2431

1938

2999

8079

1,121

3 Строителство

9861

..

237

173

326

1,443

4 Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети;
транспорт, складиране и пощи;
хотели и ресторантьорство

216

1194

1833

1186

4100

3,482

5 Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; далекосъобщения

0

..

0

..

..

6 Финансови и застрахователни
дейности

0

0

0

0

0

0

7 Операции с недвижими имоти

..

..

..

..

334

19

1050

..

..

..

..

..

..

..

133

122

52

414

307

120

8

26

..

33

2 Добивна, преработваща и
друга промишленост; доставяне
на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и

8 Професионални дейности и
научни изследвания;
административни и спомагателни
дейности
9 Държавно управление;
образование; хуманно
здравеопазване и социална
работа
10 Други услуги

Източник: НСИ
2.4.

Туризъм и места за настаняване
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Година

Места за
настаняване

В т.ч.
хотели

Легла
- бр.

В т.ч.
хотели

Легладенонощия

- бр.

В т.ч.
хотели

Стаи бр.

В т.ч.
хотели

- бр.

2016 г.

2

1

81

65

25834

20938

46

38

2017 г.

3

2

97

81

33917

29069

54

46

2018 г.

3

2

97

81

28295

25847

54

46

2019 г.

2

2

81

81

27550

27550

46

46

2020 г.

2

2

81

81

20675

20675

46

46

Източник: НСИ
За последните две години не са налични данни за брой пренощувалите лица и приходите
от нощувки. Като цяло данните не показват изменение на основните показатели, което
значи, че секторът на туризма не търпи развитие в последните години.
2.5.

Инвестиции

Заради относително голямата тежест на преработващата промишленост, Ямбол е сред
областите с относително малък брой предприятия – едва 46 на 1 000 души от
населението през 2018 г., но тенденцията е към увеличаване на броя им. Областта
привлича малко чуждестранни инвестиции, като до края на 2018 г. те са едва 445
евро/човек. Годишните разходи за придобиване на ДМА от 1 683 лв./човек също са далеч
от средните за страната, но по този показател областта не е сред областите с най-ниска
инвестиционна активност. Областта се справя добре в усвояването на средства по
европейските фондове – 1 796 лв./човек към средата на 2020 г., без големи различия
между общините по този показател. Производителността на труда в Ямбол расте бързо,
но на този етап остава ниска – през 2018 г. произведена продукция на човек от
населението достига 15 хил. лв. при 25,9 хил. лв. средно за страната.
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в
Община "Тунджа" към 31.12 по години (хиляди евро)
2014 г.

91 29.0

2015 г.

23 565.3

2016 г.

14 109.8

2017 г.

13 467.3

2018 г.

18 715.7
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2019 г.

..

Източник: НСИ

2.6.

Същност и роля на МИГ – Тунджа в контекста на развитието на местната
икономика

Перспективите за икономическо развитие на територията са свързани със засилване
обвързаността между земеделското производство и преработка на земеделска
продукция; диверсификация на местната икономика, вкл. чрез развитието
високотехнологични и иновативни експортно ориентирани производства; развитието на
селски и други видове алтернативен туризъм и производството на типични местни
продукти; ориентирането към "зелена икономика". Силно положително въздействие
върху местната икономика и стопанското развитие на територията на общината има
реализирането на двете последователни стратегии за местно развитие на Местна
инициативна група - "Тунджа".
МИГ - "Тунджа" е учредена на 29 януари 2010 г. от 25 физически и юридически лица по
реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение
за осъществяване на общественополезна дейност. Създадена като публично-частно
партньорство във връзка с прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на
селските райони (2007-2013 г.), МИГ - "Тунджа" е независима и доброволна организация
на представители на местните власти, стопанския и нестопанския сектор от територията
на община "Тунджа", която се основава на принципите на равенството и взаимопомощта.
МИГ - "Тунджа" е създадена със следните цели :
-

Подпомагане устойчивото развитие на територията на община "Тунджа";

-

Опазване, мобилизиране и мултиплициране на ресурсния потенциал на
територията и засилване на местната идентичност;

-

Повишаване на цялостната привлекателност на територията на община
"Тунджа" като място за достоен живот и проспериращ бизнес;

-

Подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за
местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната среда,
подобряването на
качеството на живот и разнообразяването на
икономическите дейности на територията на община "Тунджа";
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-

Стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на
територията чрез подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии
и увеличаване на местния капацитет и знания;

-

Подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и стимулиране
развитието на неземеделските икономически дейности, включително туризма;

-

Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти;

-

Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с
нуждите на местното население/общност;

-

Подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на
населените места от територията на община "Тунджа";

-

Повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на местните жители;

-

Развиване и разширяване на транснационалното сътрудничество чрез участие
в създаването и развитието на международни мрежи и изпълнението на
съвместни проекти;

-

Обмяна на информация и опит между отделните местни инициативни групи в
други селски райони на страната чрез участие в създаването и развитието на
мрежи за сътрудничество;

-

Подкрепа за граждански инициативи, мотивиращи участието на местните
действащи лица в развитието на района и гарантиращи изпълнение на местни
инициативи отдолу-нагоре;

-

Развиване и утвърждаване на европейски практики и подходи за
децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително
чрез подхода ЛИДЕР, подкрепян от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.

Управлението на МИГ - "Тунджа" се извършва от колективен управителен орган –
Управителен съвет, чиито правомощия са уредени в Устава на Сдружението.
Оперативното управление и прилагане на Стратегията за местно развитие се
осъществява от оперативен управленски и изпълнителен екип в състав, сформиращи
звеното за администриране на проекти по Стратегията за местно развитие: изпълнителен
директор, експерт по прилагане на дейностите на стратегията за местно развитие,
счетоводител и асистент. МИГ - "Тунджа" осъществява своята дейност на територията на
община "Тунджа", област Ямбол, Република България и територията изцяло се
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припокрива с административните граници на общината, обхващайки всички 44 населени
места.
Стремежът на местните хора да подобрят качеството на живота, да създадат нови
икономически възможности и да се борят с бедността и негативните демографски
процеси в селските райони зависи от степента на осмисляне на процесите на местното
развитие и от уменията да се действа стратегически, използвайки възможностите на
Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и в частност на подхода ЛИДЕР;
на възможностите и ресурсите на многофондовото финансиране и на подхода Водено
от общностите местно развитие (2014-2020).
Дейността на МИГ - "Тунджа" и реализацията на двете последователни стратегии за
местно развитие е от изключително важно значение за стопанското развитие на
територията и за състоянието на местната икономика.

Тенденциите и потребностите на икономическото развитие на територията на община
"Тунджа" са следните:
-

-

-

Необходими са целенасочени действия, най-вече в посока на повишаване на
тяхната конкурентоспособност в резултат на модернизацията на местните
производства и подкрепата за производство на продукти с местна идентичност;
Необходими са целенасочени усилия за подобряване на обвързаността между
земеделското производство и предприятията за преработка на храни с цел
постигане на висока добавена стойност на местните производства;
Насърчаване на развитието на "зелена икономика", вкл. чрез усвояването на

потенциала за производство на алтернативен вид енергия за собствени нужди.
Основни предпоставки и предимства на територията по отношение на нейния потенциал
за икономическото развитие се плодородната земя, местното население със своя опит
и традиции, географското положение,
екологичната чистота, благоприятните
климатични условия, обширната площ.
Диверсифицирането на икономическите дейности, включително развитието на селски и
други алтернативни форми на туризъм и подкрепата за високотехнологични и
иновативни експортно ориентирани отрасли е направление за развитие със значителен
потенциал. Това не само ще разнообрази икономическото портфолио на територията,
правейки я по-конкурентноспособна, но ще доведе и до намаляване на зависимостта на
територията от земеделието и преодоляване на проблема със сезонната заетост и
качеството на използваната работна сила.

26

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
Опазването на околната среда е от съществено значение за съвременния европейски
облик на територията на община "Тунджа". По отношение на околната среда, нуждите
на територията са свързани с опазване на биоразнообразието и с внедряване на
съвременни технологии за намаляване на вредните емисии и управлението на
отпадъците. В този смисъл следва да се използва засиленият интерес от инвестиции в
добива на енергия от възобновяеми източници за собствени производствени нужди.
Това ще гарантира автономност и независимост на производствата и ще стимулира
оползотворяването на производствените фактори, с ясно заявени цели и инвестиции,
свързани с опазването на околната среда.
Територията на община "Тунджа" се нуждае от прилагането на успешна брандинг
стратегия и преодоляването на липсата на систематично изследване и подкрепа за
съхраняване, реклама и валоризиране на местното природно богатство, културноисторическо наследство, традиции и типични продукти, вкл. чрез създаването и
утвърждаването на местна териториална марка. Това би подобрило значително
позиционирането на територията на общината и нейната разпознаваемост сред селските
райони в Европа.
3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси.
3.1.

Демографска характеристика - население и прираст

Промените, които настъпват в демографското състояние на територията на община
"Тунджа" не се отличават съществено от посоката и динамиката на демографските
процеси в национален мащаб. Населението по данни на НСИ към 31.12.2019 г. е 21 252
души, което представлява 18% от населението на Област Ямбол (117 335 души). От 2014
до 2019 година, то е намаляло с 1 493 души. Статистиката сочи, че от 2014-а година
насам, с най-много хора са намалели селата Бояджик (141), Маломир (116) и Роза (113);
без промяна в населението остава с. Победа, а увеличение в населението бележат с.
Завой (36), с. Стара река (35), с. Хаджидимитрово (22), с. Калчево (17), с. Дражево (16) и
с. Могила (10).
Население на Община "Тунджа" по населени места и по години (брой)
Година
Тунджа

2014
22745

2015

2016

2017

2018

22725

22287

21831

21435

2019
21252
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с. Асеново

87

92

86

88

81

78

1073

1063

1066

1049

1038

1036

с. Болярско

323

334

321

319

320

303

с. Ботево

852

832

803

764

751

748

с. Бояджик

1270

1293

1269

1223

1187

1129

с. Веселиново

1204

1196

1184

1196

1202

1218

31

36

31

31

29

28

с. Генерал Инзово

743

733

703

675

663

651

с. Генерал Тошево

325

325

313

302

276

263

с. Голям манастир

345

357

355

339

337

315

с. Гълъбинци

304

299

288

276

264

258

с. Дражево

687

710

710

691

695

703

с. Драма

66

69

63

62

58

54

с. Дряново

99

93

88

87

85

81

1050

1060

1069

1078

1074

1086

с. Златари

153

158

151

149

142

129

с. Кабиле

937

922

898

898

880

867

с. Калчево

464

475

470

461

457

481

с. Каравелово

291

292

277

263

254

240

с. Козарево

377

381

380

364

355

360

с. Коневец

169

164

164

166

154

149

с. Крумово

542

572

561

560

539

521

с. Кукорево

1636

1625

1657

1630

1584

1579

с. Маломир

708

692

657

622

587

592

с. Меден кладенец

217

220

209

204

193

181

с. Межда

161

162

154

138

130

122

с. Миладиновци

257

250

238

221

211

212

с. Могила

449

444

446

437

441

459

с. Овчи кладенец

443

422

395

388

373

366

с. Окоп

633

612

599

598

572

563

с. Победа

527

538

518

496

497

527

с. Робово

140

162

160

154

144

146

1113

1064

1041

1026

1024

1000

с. Савино

159

155

155

140

140

135

с. Симеоново

269

256

245

246

238

228

с. Скалица

548

518

509

487

503

503

с. Сламино

161

153

152

154

147

147

с. Безмер

с. Видинци

с. Завой

с. Роза
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с. Стара река

278

287

276

284

302

313

с. Тенево

1427

1409

1383

1368

1333

1324

с. Търнава

163

175

171

162

163

155

с. Хаджидимитрово

645

697

689

683

671

667

с. Ханово

610

630

605

593

578

583

с. Чарган

522

512

499

493

503

494

с. Челник

287

286

279

266

260

258

Източник: НСИ
През 2019 година община "Тунджа" остава с най-висок отрицателен естествен прираст
на населението в областта, но и с най-висок дял заселени хора, както ще се види от
следващите данни.
Естествен прираст на населението
Естественият прираст на населението представлява разликата между броя на
регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината. През
годините, той остава с отрицателна стойност, което е и основната причина за
намаляващия брой население.
Година
Естествен
прираст в
община

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

-482

-471

-400

-417

-440

-389

-381

-422

-371

"Тунджа"
Източник: НСИ
През 2019 г. коефициентът на естествен прираст в Ямбол е –8,7‰, което е под средния
за страната (–6,7‰), като от началото на десетилетието се колебае около тази стойност.
Областта е и сред тези, които относително бързо губят населението си, като механичният
прираст е –4,6‰ при –0,3‰ за страната; негативните миграционни процеси обаче
стихват през последните години. Неблагоприятните показатели на прираста се отразяват
и на коефициентите на възрастова зависимост в областта, като те са над средните за
страната и се влошават през последните години. Ямбол е сред областите с относително
висока степен на урбанизация – делът на градското население през 2019 г. е 71% с
отчетлива тенденцията към постепенно нарастване. Същевременно гъстотата на
населението на градовете е относително ниска – 1074 души/кв.км в сравнение с 1510
души/кв.км за страната.
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Естествено движение на населението през 2019 г. по области, общини и пол
Области

Живородени

Общини

Умрели

Естествен прираст

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени

Ямбол

1098

569

529

2121

1107

1014

-1023

-538

-485

Болярово

33

15

18

117

61

56

-84

-46

-38

Елхово

109

54

55

317

170

147

-208

-116

-92

Стралджа

131

70

61

254

132

122

-123

-62

-61

Тунджа

199

105

94

570

293

277

-371

-188

-183

Ямбол

626

325

301

863

451

412

-237

-126

-111

Източник: НСИ
Механичен прираст на населението
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният
прираст. В териториален аспект, той представлява разликата между броя на заселените
и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година.
Година

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

300

2

-4

32

420

-49

-75

26

188

Механичен
прираст в
община

"Тунджа"
Източник: НСИ
Механично движение на населението през 2019 г. по области, общини и пол*
Механично движение на населението през 2019 г. по области, общини и пол
Заселени
Общини

Изселени

Механичен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2868

1323

1545

3407

1577

1830

-539

-254

-285

Болярово

195

95

100

182

86

96

13

9

4

Елхово

374

167

207

437

196

241

-63

-29

-34

Стралджа

320

156

164

382

164

218

-62

-8

-54

Тунджа

860

423

437

672

301

371

188

122

66

Ямбол

1119

482

637

1734

830

904

-615

-348

-267

Област Ямбол
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Източник: НСИ
Гъстота на населението
Гъстотата на населението показва броя на лицата на кв. км, които живеят постоянно (имат
настоящ адрес) към 31.12. на съответната година. Статистиката показва намаление в
стойностите, което е логично, предвид намаяващия общ брой на населението.
Година

2011 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

19,7

17,9

17,6

17,4

Брой лица на
кв. км в
община

"Тунджа"
Източник: НСИ
В процентно съотношение, в Община "Тунджа", жените са малко повече от мъжете и
представляват 50,28% от населението.
Население към 31.12.2019 г. по местоживеене и пол в Община "Тунджа"
Общо

В градовете

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

Община
Тунджа

21252

10565

10687

-

-

2019 г.

21435

10631

10804

-

2018 г.

21831

10812

11019

2017 г.

22287

11062

2016 г.

22725

2015 г.
2019 г. Област
Ямбол

В селата

жени

всичко

мъже

жени

-

21252

10565

10687

-

-

21435

10631

10804

-

-

-

21831

10812

11019

11225

-

-

-

22287

11062

11225

11275

11450

-

-

-

22725

11275

11450

117335

57408

59927

83049

40254

42795

34286

17154

17132

21252

10565

10687

-

-

-

21252

10565

10687

Източник НСИ
3.2.

Жилищно настаняване

Жилищните сгради са на първо място по брой в областта - 16 939, от които панелни са
68, стоманобетонни - 92, а тухлени - 15 722. Жилищата по форма на собственост са
16 470, от които държавни и общински - 139, частни на юридически лица - 97, частни на
физически лица - 16 234. Жилища по брой на стаите са– 16 470, от които 1-стайни - 681,
2-стайни – 2 802, 3-стайни – 5 649, 4-стайни 3 271, 5-стайни 1 836, 6-стайни 2 231,
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жилища на 1 000 души от населението – 768, 37; среден брой лица на 1 жилище – 1,3.
Въведени в експлоатация сгради и жилищна площ през 2018 г. са 20, от които нови – 18,
разширени – 2. Полезна площ – 2 214 кв. м; жилищна – 1 474 кв. м.; обслужваща 740 кв.
м. Полезна площ на жилища към 31.12.2018 г. 1 133 881 кв.м. жилищна 919 157 кв. м. и
спомагателна 153 653 кв.м.
3.3.

Структура на населението
Население на Община Тунджа по етнически признак съгласно извършено
преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година

Община

Тунджа

Общо

24155

В т.ч.
отговорили българска
22800

20374

Етническа група
турска

ромска

друга

не се
самоопределят

106

1990

157

173

Източник: НСИ
3.4.

Заетост

Област Ямбол остава с ниски спрямо средните за страната възнаграждения на наетите –
през 2019 г. средната годишна брутна заплата е 10,8 хил. лв. при 13,8 хил. лв. средно за
страната, но ръстът от 13,5% е най-бързият отчетен за цялата страна през годината.
Проблемите със заетостта и големият дял на неактивните лица в работоспособна възраст
обаче са предпоставка за относително ниски общи доходи на домакинствата – средно
5,6 хил. лв./лице от домакинство през 2019 г., въпреки че индикаторът се подобрява.
Ямбол се нарежда на последно място по дял на населението, живеещо в материални
лишения, който достига близо 40% през 2019 г. Делът на населението, живеещо с доход
под националната линия на бедност, нараства с 9% само за година и през 2019 г. вече е
33,2%, което доближава Ямбол до най-тежко засегнатите области.
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или
служебно правоотношение в Община "Тунджа"
Година
Общо
Обществен сектор
Частен сектор

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3 222

3 410

3 505

3 769

3 752

3 743

430

459

478

599

491

445

2 792

2 951

3 027

3 170

3 261

3 298

Източник: НСИ
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Данните сочат, че наетите лица в Община „Тунджа“ са съсредоточени основно в частния
сектор – 88% през 2019 г., като тенденцията се запазва през разглежданите години.
3.5.

Равнище на безработица

Област Ямбол остава с относително висок коефициент на безработица – 9% при
населението над 15-годишна възраст за 2019 г. при 4,2% за страната като цяло.
Същевременно се наблюдава и бърз спад на коефициента на заетост – докато през 2017
г. той е бил 68% за населението в работоспособна възраст, то през 2019 г. се е свил до
63%. Двата показателя формират относително ниска икономическа активност на
населението, което от своя страна означава и голям дял на неактивните лица в
работоспособна възраст. Част от обяснението за по-неблагоприятните индикатори за
местния пазар на труда се крие в образователната структура на населението – с едва
20% висшисти сред населението на 25–64-годишна възраст и трайно влошаване след
2015 г. областта е на едно от последните места в страната, а делът на хората с основно
и по-ниско образование е над средния и постепенно нараства.
Положителна тенденция към намаляване на равнището на безработица се наблюдава в
община "Тунджа". Докато през 2014 г. тя е 19,6%, то през 2018 г. намалява с близо 12%,
достигайки 7,74%
Равнище на безработица в Община "Тунджа" към 31.12. по години (в %)
2014 г.

19.6

2015 г.

17.7

2016 г.

13.3

2017 г.

9.01

2018 г.

7.74

Източник: Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика.
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3.6.

Пазар на труда

Наблюдават се следните тенденции в развитието на местната икономика в контекста на
демографските процеси и тенденции и състоянието на човешките ресурси:
-

Регресивен тип възрастова структура и прогресивното намаляване на лицата в
трудоспособна възраст поставят остро нуждата от предприемането на действия,
свързани със задържането и връщането на активни лица, в.т. младите хора в
селата на територията;

-

Увеличаване на броя на лицата, попадащи в уязвими групи и малцинствени
общности изисква последователни действия в подкрепа на социалната
интеграция и предоставянето на услуги в общността;
Високият процент на безработицата – над средния за страната, при който се

-

наблюдава нарастване на рисковата група на безработните младежи до 29
години; нарастване групата на безработните над 50 години, както и процесите на
циклична безработица и увеличение броя на продължително безработните,
изискват подкрепата за създаване на заетост за жени, младежи, хора с
увреждания, хора в предпенсионна възраст и други чувствителни социални групи
от местното население, вкл. чрез диверсификация на икономическите дейности
на територията и подкрепа за заетост.
Население под, във и надтрудоспособна възраст* към 31.12. в община "Тунджа" (%)
Категория
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Население общо
22 745
22 725
22 287
21 831
21 435
21 252
Под трудоспособна възраст
13.1
12.9
13.1
13.3
13.4
13.6
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В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

47.2
39.7

48.2
39.0

48.4
38.5

48.2
38.5

48.4
38.2

48.8
37.6

Източник: НСИ
През годините се отчита понишение на дела на хората в трудоспособна възраст, където
попада и по-голям дял от населението. За разлика от тенденциите на национално и
европейско ниво на застаряване на населението, в общината се развиват процеси на лек
спад в дисбаланса във възрастовата структура на населението. За сравнение, делът на
населението над трудоспособна възраст през 2014 г. е бил 39,7%, а през 2019 г. той вече
е 37,6%.
3.7.

Образование и образователна инфраструктура

На територията на община "Тунджа" функционират 10 училища и 5 детски градини с
изнесени групи към тях., както и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински
център за изкуство и извънучилищна дейност "Тунджа", с. Кабиле, общ. "Тунджа".
Мрежата от институции за предучилищно образование, възпитание и социализация в
Община "Тунджа" включва 5 детски градини, като към тях са разкрити целодневни
детски групи в други 12 населени места на територията на общината, както следва:
- Детска градина "Дечка Сюлемезова", с. Веселиново, община "Тунджа" с една
изнесена целодневна детска група в с. Чарган;
- Детска градина "Изворче", с. Кабиле, община "Тунджа" с изнесени целодневни
групи в селата Безмер, Дражево и Хаджидимитрово;
- Детска градина "Щурче", с. Кукорево, община "Тунджа" с изнесени групи в селата
Окоп и Пeбеда;
- Детска градина "Звездица", с. Скалица, община "Тунджа" с изнесени групи в селата
Ботево, Бояджик и Роза;
- Детска градина "Кольо Тенев", с. Тенево, община "Тунджа" с изнесени групи в
селата Генерал Инзово, Крумово и Маломир.
Детски
градини

Детски градини в община Тунджа през 2019 г.

Места

Общо
5

698

Педагогически
персонал

на 100
деца
125.5

Общо

в т.ч.
детски
учителки

58

54

Детски
групи

Деца

Общо
29

556

в т.ч.
момичета
257

Източник: НСИ
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Предучилищното образование се осъществява в общо 29 целодневни детски групи в
общинските детски градини, включително 4 яслени групи, както и в три полудневни
подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка в общинските училища
в селата Бояджик, Веселиново и Завой.
Реализирана е програма за оптимизиране на мрежата от детски градини на територията
на общината в началото на 2014-2015 учебна година, като моделът е съобразен с
основния принцип за осигуряване на равен достъп за децата от малките населени места
до детска градина.
Мрежата от общински училища осигурява достъп до начално, основно и средно
професионално образование и включва две начални училища, 7 основни училища, 1
обединено училище и 1 средно училище:
- Начално училище "Васил Левски", с. Завой, община "Тунджа";
- Начално училище "Св. Климент Охридски", с. Крумово, община "Тунджа";
- Основно училище "Христо Ботев", с. Ботево, община "Тунджа";
- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик, община "Тунджа"
- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново, община „Тунджа“
- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево, община "Тунджа"
- Основно училище "Христо Ботев", с. Кукорево, община "Тунджа";
- Основно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза, община "Тунджа";
- Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица, община "Тунджа" с 5
професионални паралелки / 8-12 клас/, специалност "лозаровинарство" - втора
степен на квалификация;
- Обединено училище "Васил Левски", с.Тенево, община "Тунджа" с 3
професионални паралелки /8-10 клас/ с профил "машиностроене,
металообработване и металургия", професия "шлосер", специалност от професия
"шлосерство".
Училища

I - IV клас

паралелки

учители 1

учащи
общо

10

28

паралелки

учители 1

46
V - VII клас

в т.ч. жени

451

213

учащи
общо
в т.ч. жени

завършили
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25

56

паралелки

учители 1

-

491
VIII - XII клас

1 -

225

139

учащи
общо
в т.ч. жени

завършили

-

-

1 Включително учители в Центрове за подкрепа на личностно развитие, Центрове за специална образователна
подкрепа и Центрове за подкрепа на приобщаващото образование

Източник: НСИ
Със статут на защитени детски градини и училища са Средно училище "Св. Паисий
Хилендарски", с. Скалица; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик и
Детска градина "Звездица", с. Скалица и Детска градина "Кольо Тенев", с. Тенево,
община "Тунджа".
През 2020 г. Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица, община "Тунджа" е
включено в списъка на иновативните училища с иновация "Ученическо самоуправление
в действие – формула за успешен модел на съвременното българско училище. "
Иновацията се реализира в направленията ученическо самоуправление и участие в
управлението на училището, доброволчески дейности, екологично образование,
училищна идентичност, дейности за изразяване на позицията на учениците чрез
училищно радио и училищен вестник. Изграден е функционира Ученически съвет.
Общински център за изкуство и извънучилищна дейност "Тунджа" - с. Кабиле организира
и провежда дейности като център за подкрепа за личностно развитие за развитие на
интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.
В услуга на хората функционират 40 народни читалища. През годините община "Тунджа"
реализира и дейности за обновяване на културната инфраструктура, с ремонт на
читалища, както и на образователната инфраструктура. В общината е създадено Звено
"Благоустройство и комунални дейности" към дирекция "Други дейности по
икономиката", което извършва строително-ремонтни дейности в населените места (в т.ч
премахване на опасни съоръжения от детски площадки, демонтаж на опасни
осветителни тела, боядисване на парапети, мантинели, ремонт на ревизионни шахти,
ремонт на пейки, ремонт на автобусна спирка, цялостен ремонт на мост, направа на
асфалтови кърпежи, косене на тревни площи по селата, озеленяване и др.), като неговата
ефикасна дейност подобрява облика на населените места.
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3.8.

Здравно обслужване

Пандемията през 2020 г. изведе на преден план сферата на здравеопазването.
Показатели като брой на болничните легла и достъп до лекари се превърнаха в найважните за качеството на живот по места. Регионалните различия в сферата на
здравеопазването са особено видими през достъпа на населението до лекари
специалисти. Докато в някои области – Плевен, София (столица), Пловдив и Варна, се
падат по под 400 души на един лекар специалист, то в други – Кърджали, Ямбол и
Добрич, са около 700 души на един лекар специалист (данни за 2018 г.). Област Ямбол
се нарежда и на второ място в страната по Достъп на населението до лекари специалисти
по области през 2018 г. според данни на НСИ.
На територията на община "Тунджа" няма разкрити МБАЛ. Разкрити са и функционират
два филиала на Центъра за спешна медицинска помощ Ямбол в селата Тенево и Скалица.
За регистрираните лечебни заведения на територията на община "Тунджа", РЗИ Ямбол
предоставя данни на общината. По актуална информация към 01.01.2021 г.:
-

-

Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална
медицина на територията на община "Тунджа" - 5 (с. Бояджик, с. Кукорево, с. Роза,
с. Ботево, с. Маломир, с. Генерал Инзово)
Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина на
територията на община "Тунджа" - 1 (с. Безмер, с. Скалица и с. Крумово)
Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ
на територията на община "Тунджа" - 1 (с. Кабиле)
Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ на
територията на община „Тунджа“ - 12 (в с. Тенево, с. Каравелово, с. Робово, с.
Сламино, с. Маломир, с. Дряново, с. Коневец, с. Драма, с. Генерал Тошево, с.
Безмер, с. Дражево, с. Голям манастир, с. Веселиново, с. Завой, с. Роза, с. Скалица,
с. Овчи кладенец, с. Хаджидимитрово, с. Генерал Инзово, с. Миладиновци, с.
Победа, с. Калчево, с. Стара река, с. Козарево, с. Симеоново, с. Асеново, с. Ботево,
с. Гълъбинци, с. Бояджик, с. Ханово, с. Кукорево, с. Окоп, с. Крумово, с. Кабиле, с.
Завой) - 35 населени места.

На територията на общината работят 8 здравни медиатори, които посредничат на хора
от ромската общност/от уязвими групи в процеса на осигуряване на достъп до здравни
услуги и комуникации с различни институции. Здравеопазването е важен фактор за
качеството на живот на населението, предвид наличието на 44 населени места и тяхната

38

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
отдалеченост, както и спецификите на населението и общината реализира проекти,
предоставящи мобилни здравно-социални услуги, които повишават качеството на
предоставяните услуги в населените места. Жителите на общината могат да получат
социални услуги и в Дом стари хора "Христо Ботев", с. Болярско, ЦСРИ - с. Калчево,
Дневен Център за стари хора - с. Скалица, Дневен Център за стари хора - с. Генерал
Инзово. На територията на общината функционират също ДЦПЛУ "Св. Франциск" - с.
Веселиново, частен Дом за стари хора и хора с деменция "Надежда" в с. Болярско, Дом
Деменция - с. Миладиновци.
4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията.
Основните транспортни връзки, осигуряващи и поддържащи общинските комуникации и
транспортна достъпност, са концентрирани в северната част на територията. Град Ямбол
е главният транспортно-разпределителен и транспортно-обслужващ възел, както за
областта, така и за община "Тунджа". Определящо значение имат изградените връзки с
автомагистрала "Тракия", преминаваща в непосредствена териториална близост и
първокласните субмеридионални транспортни връзки: Ямбол - Сливен - (прохода
Вратник) - Велико Търново и Ямбол - Петолъчката – (Марашки проход) - Котел – Омуртаг
– Търговище – Русе като част от трансевропейския транспортен коридор № 9. Основно
предизвикателство за Община "Тунджа" е засилването на вътрешнообластните и
вътрешнорегионалните взаимодействия, като в този процес се интегрират селищата в
централната и южна част на територията й, които са пространствено отдалечени от
общинския и областен център. За тази цел важно значение има поддържането на
традиционните транспортни връзки: Ямбол – Средец – Бургас и Ямбол – Елхово (с
разклонения за Тополовград и Болярово), чието значение на Общината се очаква да
нарасне с утвърждаването на ГКПП Лесово (община Елхово) – Хамзабейли като
алтернатива на силно натоварения ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле на границата
между България и Турция. Второстепенни пътища осигуряват връзките на Общината със
Старозагорска и Хасковска области, сред които Ямбол - с. Роза - с. Скалица - с. Полски
градец – Гълъбово и Ямбол – с. Роза – с. Генерал Инзово – с. Голям манастир –
Тополовград.
През територията на Общината преминава жп линията от София за Бургас с разклонение
през Карнобат за Варна. ЖП линия свързва и общинските центрове Ямбол и Елхово.
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Местоположението на община Тунджа в съчетание с релефа и надморската височина са
изключително благоприятни за развитието и оптимизирането на конфигурацията на
транспортната и селищната мрежа.
4.1.

Транспортна инфраструктура

Пътна мрежа
Кръстопътното положение на община "Тунджа" и наличието на територията ѝ на важни
транспортни връзки, както от републиканската пътна мрежа, така и международни, е
силен фактор за цялостното ѝ развитие. Предвид това, че преобладаващият релеф в
общината е равнинен, транспортната инфраструктура е добре развита и осигурява
нуждите на населението.
Републиканска пътна мрежа
Територията на община "Тунджа" се пресича от АМ "Тракия", която е част от
трансевропейски транспортен коридор №8, /София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол
– Бургас/ и преминава северно от селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле и
Веселиново. Републиканската пътна мрежа в община "Тунджа" е представена и от пътища
I-ви, II-ри и III-ти клас. Първокласните пътища заемат най-малък дял в структурата на
републиканската пътна мрежа и са част от пътните отсечки Сливен-Ямбол и Ямбол-пътен
възел "Петолъчката". Основна транспортна ос в община "Тунджа" е първокласен път I-7,
по който се осъществяват транспортните връзки със Северна България, както и с центъра
на ЮИР – Бургас и Черноморието, и Република Турция.
През територията на община "Тунджа" преминават второкласен път II-53 - (Горна
Оряховица – Бяла – Сливен – Ямбол – Калчево – Средец), посредством който общината
се свързва с друг важен център на ЮИР- Сливен. Второкласният път е най-късата връзка
между Ямбол и Бургас и Южното Черноморие и е предпочитан маршрут от
тежкотоварния трафик от и към пристанище Бургас. По направлението за Средец и
Бургас се ползва като алтернативен маршрут на АМ "Тракия". В момента се извършва
ремонт на пътя в 2 отсечки- 11,5 км отсечка Ямбол-Калчево и 6,7 км в отсечката Калчево
– Победа – Челник, между 161-ви и 168-ми км.
Посредством следните третокласни пътища:
Път III - 5305 - Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново (о.п. Сливен о.п. Ямбол);
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Път III - 5503 - ( Нова Загора - Млекарево) - Радево - Еленово - Златари - Бояджик Болярско (о.п. Ямбол - Роза);
Път III - 7602 - Тополовград - Голям манастир - Крумово - Генерал Инзово –Роза;
Път III - 555 (Нова Загора-Млекарево) - Омарчево - Кермен - Безмер - о.п. Ямбол;
Път III - 536 - о.п. Ямбол - Роза - Меден кладенец - Скалица - Маца - (ТЕЦ II - Полски
градец);
Път III - 5303 - обходен път север на Ямбол;
Път III - 5304 - Ямбол - Кукорево - п.к. Окоп - о.п. Ямбол, се осъществява свързаността на
община "Тунджа" с останалите общини от област Ямбол, както и с общини от областите
Сливен, Стара Загора и Хасково.
Пътната мрежа в община Тунджа има гъстота от 0,19 км/км2, като този показател е понисък от средния за страната - 0,333 км/км2.
- В северната част на общината, от запад на североизток, на протежение от 12,5 км
– 2 участъка (6,2 км преди община Ямбол и 6,3 км след община Ямбол) от трасето
на жп линията Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Зимница;
- В централната част, от север на юг, на протежение от 20,1 км – участък от трасето
на жп линията Ямбол – Елхово.
През общината преминават частично 13 пътя от Републиканската пътна мрежа на
България с обща дължина 260,6 км:
- Участък от 16 км от автомагистрала "Тракия" (от км 273,4 до км 289,4);
- Участък от 36,9 км от Републикански път I-7 (от км 249,9 до км 286,8);
- 2 участъка с обща дължина от 22 км от Републикански път II-53 (от км 134,1 до км
-

138,9 и от км 152,4 до км 169,6);
Участък от 36,8 км от Републикански път III-536 (от км 5,6 до км 42,4);
Участък от 6,4 км от Републикански път III-555 (от км 30,9 до км 37,3);
Последният участък от 19,2 км от Републикански път III-5304 (от км 1,4 до км 20,6);
Участък от 7,3 км от Републикански път III-5305 (от км 5,8 до км 13,1);
Началният участък от 9 км от Републикански път III-5308 (от км 0 до км 9,0);
Участък от 23,9 км от Републикански път III-5503 (от км 11,5 до км 35,4);
Последният участък от 22,2 км от Републикански път III-6601 (от км 17,2 до км
39,4);
Последният участък от 12,7 км от Републикански път III-7008 (от км 20 до км 32,7);
Участък от 11,1 км от Републикански път III-7072 (от км 12,8 до км 23,9);
Последният участък от 37,1 км от Републикански път III-7602 (от км 9,3 до км 46,4).
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Железопътна мрежа
През територията на общината преминават 36,6 км от трансевропейски транспортен
коридор №8 - железопътна линия София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас.
ЖП линия свързва и общинските центрове Ямбол и Елхово.
Местоположението на община Тунджа в съчетание с релефа и надморската височина са
изключително благоприятни за развитието и оптимизирането на конфигурацията на
транспортната и селищната мрежа. Анализът на транспортната достъпност на
територията на община "Тунджа" показва добра транспортна достъпност и обвързаност
както в рамките на общината, така и с близко разположеният областен център Ямбол и
граничещите общини. Основно предизвикателство за община Тунджа е засилването на
вътрешнообластните и вътрешнорегионалните взаимодействия, като в този процес се
интегрират селищата в централната и южна част на територията, които са
пространствено отдалечени от общинския и областен център. За тази цел важно
значение има поддържането на традиционните транспортни връзки: Ямбол - Средец Бургас и Ямбол - Елхово /с разклонения за Тополовград и Болярово/, чието значение на
общината се очаква да нарасне с утвърждаването на ГКПП Лесово /община Елхово/ Хамзабейли като алтернатива на силно натоварения ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле
на границата между България и Турция. Второстепенни пътища осигуряват връзките на
общината с областите Стара Загора и Хасково, сред които Ямбол - с. Роза - с. Скалица с. Полски градец - Гълъбово и Ямбол - с. Роза - с. Генерал Инзово - с. Голям манастир Тополовград.
4.2.

Енергийна инфраструктура

Електроснабдяване
Територията на общината се захранва с електроенергия посредством подстанции /ПС/,
изградени в някои от населените места. Това са ПС Кабиле и Лъсков, разположени в
община Ямбол с изградени разклонения към населените места на община "Тунджа" и ПС
Тенево. Електроенергийната система в общината е добре развита.
Електроснабдяването на общината се осъществява от националната енергийна система,
като електропреносната система включва електропроводи 110 KV и подстанции 110/20
KV, 110/20/10 KV, 110/10 KV и 110/6 KV. Няма населени места от общината, до които
няма захранване или мощността е недостатъчна.

42

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.

Газоснабдяване
В периода м. октомври-м. декември 2019 г. "Овергаз мрежи" изгради 8 146 м нова мрежа
в село Кабиле и достигна до 200 домакинства в населеното място. Кабиле е първото село
в Югоизточна България, в което се преминава към алтернативен начин на отопление.
Според изчисленията, газификацията в селото ще намали с 53 тона годишно фините
прахови частици и другите вредни за здравето вещества във въздуха, уверяват от
фирмата инвеститор. Очаква се да бъде изградена газопреносна система и в село
Кукорево.
Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
Според разработената Програма за периода 2011-2020 г. за енергия от възобновяеми
източници, енергийна ефективност и устойчив транспорт в община "Тунджа",
територията притежава потенциал за производството на различни видове енергия от
ВЕИ. На първо място, във връзка с водещите позиции на земеделието в местната
икономика и наличието на достатъчен ресурс от дървесина и селскостопански отпадъци,
се откроява потенциалът за производство на енергия от биомаса.
По отношение на ветроенергийния потенциал, община "Тунджа" попада в зона с малък
енергиен потенциал. Според предоставените в Програмата изчисления, енергийната
ветрова плътност, измерена в мощност за територията на общината е в порядъка на
около 0,99 W/m2, което се явява недостатъчно за производство на вятърна енергия в
големи мащаби.
От всички видове ВЕИ територията на общината притежава най-голям потенциал за
производство на електро и топлоенергия от слънчева енергия. Средногодишното
количество на слънчевото греене в общината е в рамките на 2 330 ч. /при 2 150 ч. средно
за страната/, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1 500 kWh/m2.
Община Тунджа притежава потенциал за производство на алтернативен вид енергия,
най-вече чрез усвояване потенциала на слънчевата енергия и биомасата. Може да се
очаква, че реализацията на мерките, предложени в Програмата за производство на
енергия от възобновяеми източници в община Тунджа 2011-2020 г., ще окажат
благоприятен ефект в стремежа към намаляване на енергийната зависимост на
обществото и повишаване енергийната ефективност в публичния и частния сектори.
Много важно направление е личната енергийна ефективност на сградите, чийто
технологии могат да подобрят значително условията и качеството на живот в жилищата.
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4.3.

Водностопанска инфраструктура

Река Тунджа е основен водоизточник за общината и за цялата област Ямбол. Основните
водоизточници на територията на областта са изградени в терасата на реката, както и
около карстовите райони на селата Воден и Голямо Шарково, които се включват към
териториалния обхват на община Болярово.
Пренос и пречистване на води
Водоснабдяването на населените места на територията на община "Тунджа" се
осъществява от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Ямбол - помпажно, гравитачно
или смесено. Цялото количество питейна вода се осигурява от подземни (подпочвени)
води. Водопроводната мрежа е изградена в периода 1970-1986 г., в резултат на което е
морално остаряла и амортизирана. Поради това преносът на води е съпроводен с големи
загуби. Делът на загубите при транспортирането на вода в област Ямбол достигат 76%. С
цел намаляване на големите загуби на питейни води е необходимо да бъде извършена
реконструкция и модернизация на остарялата мрежа.
4.4.

Водоснабдяване и канализация

Територията на област Ямбол е със 100% водоснабденост (стойност по-висока от
средната за Югоизточния район от ниво 2), докато по отношение степента на изграденост
на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/, средните
стойности за областта са по-ниски спрямо тези за района.
Територията на община "Тунджа" е разделена на 2 експлоатационни района "Тунджа –
Изток", който е обособен от 23 населени места и водата се добива изключително по
помпажен път, с изключение на едно от селата – Робово, където подаването на вода
става гравитачно и "Тунджа – Запад" - обособен е от 23 села. Районът е равнинен и само
в едно от селата - Бояджик водата се добива по гравитачен път.
Водоснабдителна група

Населено място

Кабиле

Веселиново, Завой, Кукорево, Дражево, Стара река, Кабиле,
Чарган

Бакаджик

Калчево, Победа, Каравелово, Сламино, Робово, Челник

Хаджидимитрово

Хаджидимитрово, Безмер

Могила

Могила
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Драма

Драма, Крумово, Миладинци

Симеоново - Асеново

Симеоново, Асеново

При гравитачните водопроводи, в резултат на дълбоката коренова система на дърветата
в някои населени места се получава т.нар. "лисича опашка", която намалява
проводимостта на водопроводите, а от там и осигуряването на достатъчно количество
вода за потребителите.
Водоснабдителна система "Драма-Крумово-Миладиновци" е с най-много аварии по
външните водопроводи и е необходимо да бъдат извършени инвестиции в подмяна на
27 км тръби. Подобно е положението с група "Хаджи Димитрово" – инвестиции в
подмяна на 20 км тръби. Тревожно е положението на външните водопроводи в с.
Калчево- 7 км и с. Маломир - 9 км.
Частично е изградена канализационна мрежа в няколко населени места на община
"Тунджа" - Кабиле, канализационна мрежа с ПСОВ с. Тенево (изградена с проектно
финансиране), с проектно финансиране в процес на подобряване е водоснабдителната
инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер. Канализационни системи,
експлоатирани и поддържани от ВиК - гр. Ямбол има в населени места - Кабиле и Тенево.
Населени места в община Тунджа не се обслужват от услуги за отвеждане на отпадъчни
води. В по-неблагоприятна позиция в областта е само община Стралджа, в чийто обхват
няма нито едно населено място с извършвани канализационни услуги.
Пречистване и заустване на отпадни води
На територията на община "Тунджа" функционират 5 селищни пречиствателни станции
за отпадъчни води /СПСОВ/, при общо 79 в страната и 19 в Югоизточния район от ниво
2. Пречиствателни станции се намират в землищата на селата Кукорево, Веселиново,
Роза, Чарган и Тенево, като ПСОВ с. Тенево е предадена за експлоатация на ВиК- Ямбол.
За водностопанската инфраструктура в община "Тунджа", може да се заключи, че
водопроводната мрежа е морално остаряла и амортизирана и е необходимо да бъде
извършена реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в населените
места в общината; предвид съществените проблеми, свързани с амортизираната
водопроводна мрежа, честите аварии, особено през летния период, влияят
неблагоприятно върху непрекъснатостта на водоподаването; всички населени места в
общината са водоснабдени, докато по отношение на услугите за отвеждане на отпадъчни
води, такива се извършават само в едно населено място в общината, в останалите 43

45

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
селища не функционира канализационна мрежа; на територията на общината са
изградени и функционират 5 СПСОВ, като това е техният общ брой в област Ямбол;
5. Екологично състояние и рискове
5.1.

Атмосферен въздух

От теоретична гледна точка, съгласно Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за почист въздух за Европа, Атмосферен въздух означава въздухът на открито в тропосферата.
Замърсител е всяко вещество, налично в атмосферния въздух, което е в състояние да
окаже вредно въздействие върху човешкото здраве и/или околната среда като цяло.
Качество на атмосферния въздух означава състоянието на въздуха на открито в
тропосферата, /с изключение на въздуха на работните места/, определено от състава и
съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от природен
/естествен/ или антропогенен произход. Качеството на атмосферния въздух се оценява
чрез измерване на определени нива (стойности, норми) за концентрациите на
основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от
време (час/часове, денонощие, година), установени с цел избягване, предотвратяване
или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната
среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което
да не бъдат превишавани.
Националната автоматизирана система за контрол на качеството на въздуха се състои от
48 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен
анализ, 30 автоматични измервателни станции /АИС/, 5 автоматични ДОАС - системи
(Differential Optical Absorption Spectroscopy), както и 4 АИС за мониторинг на качеството
на атмосферния въздух в горски екосистеми. Пунктовете за контрол качеството на
атмосферния въздух са разположени в 34 населени места. На територията на община
"Тунджа", качеството на атмосферния въздух е под контрола на РИОСВ - Стара Загора,
където се осъществява от автоматични измервателни стационарни (АИС) в градовете
Стара Загора, Сливен и Гълъбово, ДОАС - системa в село Ръжена и ръчен пункт за
измерване на фини прахови частици /РМ10/ с последващ лабораторен анализ. Подробно
обследване на атмосферния въздух на територията на областта е проведено през 2017
г. В докладите от извършените замерваниия и в текущата информация за мониторинга
за качеството на въздуха на РИОСВ - Стара Загора през последните пет години, не са
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констатирани превишени нива на стойностите на азотен диоксид и на серен диоксид за
територията на община "Тунджа". Фините прахови частици са основен замърсител на
атмосферния въздух в населените места на общината, поради голямото разнообразие на
емитиращи източници– горивни инсталации, транспорт, битово отопление и др.
Община "Тунджа" се отнася към териториите в страната, в които нивата на замърсителите
не превишават долните оценъчни прагове на нормите за качеството на атмосферния
въздух. Тя не попада в обхвата на районите, за които е необходимо да се изготвят
общински програми за намаляване нивата на замърсителите, съгласно Наредба № 7 за
оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
Според състоянието на качеството на атмосферния въздух, територията на страната е
разпределена, както следва:
- Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават
установените норми и/или нормите плюс определените допустими отклонения от
тях (включително и районите, в които е налице превишаване на установените
норми за съответните замърсители, в случаите, когато за последните не са
определени допустими отклонения);
- Райони, в които нивата на един или няколко замърсители, за които не са
установени допустими отклонения, превишават установените норми;
райони, в които нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни и
долни оценъчни прагове;
- Райони, в които нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни
прагове.
По тази причина контролните функции на територията на община "Тунджа" имат за цел
основно да проследяват дейността на предприятията, притежаващи съответните системи
и разрешителни за експлоатация, както и за спазването на нормативните изисквания от
тяхна страна. От важно значение за контрола на качеството на атмосферния въздух е и
ангажимента за извършване на собствен мониторинг от страна на предприятията.
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са вредните емисии от
автомобилния транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) в битовия
сектор, промишлените инсталации, както и дейности с неорганизирано изпускане на
вредни вещества от кариери за добив на инертни материали, трошачно – сортировъчни
инсталации, зърнобази, строителни и ремонтни площадки, неблагоустроени територии в
населените места, пожари и неподдържана инфраструктура. Съществуват предпоставки
и опасности за замърсяване и влошаване на качеството на атмосферния въздух чрез
въздействия от съседни територии. Предвид териториалното разпределение на
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наличните производствени мощности, може да се твърди, че те не променят съществено
нивата на замърсителите и не оказват критично влияние върху състоянието и качеството
на атмосферния въздух.
5.2.

Води

Повърхностни води
Под повърхностно водно тяло се разбира значителен елемент от повърхностните води,
в т.ч. като езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал, преходни
води или разширение на крайбрежни води. Контролната дейност по направление
“Опазване на водите” на територията на община "Тунджа" и контролът върху състоянието
на водите и водните обекти е в правомощията и ангажиментите на РИОСВ – Стара
Загора.
Със стратегическо важно значение за развитието на територията е състоянието на
водосборът на река Тунджа с основните й принципи. Реките Мочурица, Калница,
Овчарица, както и други по-малки водни тела, също са важен фактор за териториалното
развитие.
С подчертано стопанско и биологично значение за развитието на територията на
общината са също язовирите. При извършването на настоящия анализ е направен
обстоен преглед на документацията в направление "Общинска собственост" на
администрацията на община "Тунджа". Данните в таблицата са попълнени на база
наличната информация в досиетата на язовирите. Там, където не са въведени данни
означава, че към момента не са направени съответните измервания.
Стопанисването на язовирите и контролът върху техническото и експлоатационното им
състояние на територията на община "Тунджа" са в основата на тяхното добро общо
състояние с констатирани и отстранени проблеми в някои от обектите. Основните
ангажименти и дейности в поддръжката и в управлението на риска от кризисни ситуации
са свързани с уширяване, удълбочаване и почистване на преливниците; донасипване,
уплътняване и подравняване на короната на язовирната стена; възстановяването на
ерозирали мокри и сухи откоси; недопускане на опасно обрастване на откосите на
язовирните стени и на речната долина.
В докладите на РИОСВ - Стара Загора "Състояние на водите на територията на Обл. Стара
Загора, Обл. Сливен, Обл. Ямбол и Община Тополовград" за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., като
речни участъци с лошо състояние на речните тела на територията на община "Тунджа" се
определят река Тунджа от вливане на р. Мочурица до р. Симеоновска и Река Калница,
както следва:
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Доклад "Състояние на водите за 2016 г. на територията на Обл. Стара Загора,
Обл. Сливен, Обл. Ямбол и Община Тополовград"
Река Тунджа от вливане на р. Мочурица до р. Симеоновска - водното тяло е в лошо
екологично състояние по биологични и физико-химични елементи за качeство - амониев
азот.
Река Калница - водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които се
установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна
макробезгръбначна фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот.
Доклад „Състояние на водите за 2017 г. на територията на Обл. Стара Загора,
Обл. Сливен, Обл. Ямбол и Община Тополовград"
Река Тунджа от вливане на р. Мочурица до р. Симеоновска - водното тяло е в лошо
екологично състояние по биологични и физико-химични елементи за качeство:
разтворен кислород, амониев азот, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор.
През 2017г. са постъпили няколко сигнала за замърсяване на р. Тунджа при с. Ханово и
с. Кукорево. При пробонабирането през месец август 2017 г. в пункта на р. Тунджа в
землището на с. Кукорево е измерена стойност за показател пирен (индустриален
замърсител от групата на полициклични ароматни въглеводороди) около 5 пъти над
стандарта за качество на околната среда по Наребда № Н-4/14.09.2012г. за
характеризиране на повърхностните води (измерена е концентрация 0,065 µg/l при
СКОС 0,012 µg/l).
Река Калница - водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които се
установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна
макробезгръбначна фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот.
Доклад „Състояние на водите за 2018 г. на територията на Обл. Стара Загора,
Обл. Сливен, Обл. Ямбол и Община Тополовград“
Река Тунджа от вливане на р. Мочурица до р. Симеоновска - водното тяло е в лошо
екологично състояние по биологични и физико-химични елементи за качeство: амониев
азот, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор.
Река Калница- водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които се
установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна
макробезгръбначна фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот.
Екологичното състояние на повърхностните водни тела, според системата за мониторинг,
се оценява в пет класа: отлично, добро, умерено, лошо и много лошо. През 2017 г. в
териториалния обхват на РИОСВ- Стара Загора, в който попада и община "Тунджа", 21
водни тела са в добро екологично състояние, 49 в умерено и 24 водни тела в лошо и
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много лошо екологично състояние. Основните физикохимични показатели, по които се
наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване - оротофосфати, общ
фосфор, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот.
Според измерваните показатели в процеса на мониторинга на повърхностните води
на територията на община "Тунджа" и разположението на съответния участък,
състоянието им се определя от "добро" през "умерено" до "лошо". От умерено до добро
се определя екологичното състояние на река Тунджа в участъка след вливането на река
Симеоновска. Като такова е определено и състоянието на река Мочурица и притоците й,
макар да се измерва и констатира известно физико – химично натоварване на водите.
Обследваните и констатирани замърсявания се дължат основно на индустриални
източници от други територии, на вливането на отпадни води от животновъдството, на
интензивното земеделие и непречистените битово-отпадни води.
Подземни води
Подземни води са всички води, намиращи се под повърхността на земята във
водонаситена зона, в пряк контакт със земните пластове. Водонаситен хоризонт
представлява един или няколко водонаситени геоложки пласта или тектонски нарушена
зона, които имат обща хидравлична свързаност, съответната водопропускливост и
порестост, които позволяват приток на подземни води, както и да те бъдат черпени и
ползвани. Подземно водно тяло е отделен обособен обем подземни води в рамките на
един или няколко водоносни хоризонта, който притежава определено общо състояние
и съответни характеристики на подземните води.
Подземните води са типово диференцирани по няколко показателя. Според общата
минерализация те биват пресни, слабо солени, солени и разсолни. По вида на геоложкия
колетор /геоложко тяло, пласт, съдържащи подземни води/, те биват порови – в зърнести
седиментни скали, пукнатинно – карстови – в карбонатни скали и пукнатинно- жилни –
в твърди скали. Според температурата, те биват термални – над 20 градуса по Целзий и
студени – под 20 градуса.
Територията на община "Тунджа" се намира в обхвата на мрежа за мониторинг на
химичното състояние на подземните води на РИОСВ - Стара Загора, която включва общо
18 подземни водни тела (по-голяма или по-малка част от тях).
Мрежата за мониторинг на химичното състояние на подземните води през 2018 г.
включва общо 39 хидрогеоложки пунктa, част от които се намират в териториалния
обхват на община “Тунджа“:
1. BG3G000000NMP046 - Кладенец ПС – ПБВ, с. Маломир;
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2. BG3G000000NMP119 - ПС1 – Кладенец, с. Меден кладенец;
3. BG3G000еN12MP124 - ПС "Генерал Инзово" – Извор, с. Генерал Инзово;
4. BG3G000000QMP051 - Кладенец - ПС (само за с. Окоп), с. Окоп;
5. BG3G000000QMP126 - Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж, с. Ханово;
6. BG3G000000NMP060 - ПС – Сондаж, с. Овчи кладенец;
7. BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци;
8. BG3G000EN12MP156 - Сондаж, с. Роза;
9. BG3G000EN12MP158 - Сондаж, с. Кукорево.
Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води, от
която са част горепосочените пунктове, разположени в обхвата на община "Тунджа",
чрез извършените наблюдения върху качеството на поровите води в неогенските наслаги
- подземно водно тяло "Ямбол-Елхово", констатира отклонения в качеството. Системата
определя общото състояние на подземните води като "лошо", с надвишаване на
стандартите по отношение съдържанието на нитрати, хлориди, сулфати, фосфати,
амониеви йони, кадмий, олово, манган, калций, магнезий, натрий в определени участъци
и зони. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води
определя като „лошо“ и състоянието на подземните водни ресурси от Светиилийския
комплекс със завишаване на количествата на нитрати и на общата твърдост.
Влошеното състояние на подземните води в териториалния обхват на община "Тунджа"
се обяснява с комплексното замърсяване под влияние на земеделието и
животновъдството; на замърсяването с индустриални води от други територии; на
оттичането на битово-отпадни; на липсата на цялостна мрежа за отпадни води и
биогенното натоварване в малките населени места; на инфилтрацията на замърсени
повърхностни води и проникване на замърсители чрез дъждовните води. Всичко това
може да създаде здравен риск за населението, тъй като представлява предпоставка за
влошаване на качествата на питейната вода.
5.3.

Почви

Почвите са стратегически значим, незаменим, ограничен и невъзстановим природен
ресурс, с многообразни екологични и социални функции, което предполага и изисква те
да бъдат опазвани и използвани по устойчив начин. Добре функциониращата почвена
покривка има определящо значение за поддържането на социално-икономическите и
екологичните системи в териториалния обхват на община "Тунджа". Почвата не само
предоставя най-голям дял от храната, суровините и е среда за екосистемите, но също
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така е основа за изграждане на населените места и местата за отдих, инфраструктурата,
и депониране на отпадъците от различните индустриални и битови дейности.
Мониторингът върху състоянието на почвите на територията на общината се провежда
от РИОСВ - Стара Загора. Измерванията се извършват в пунктовете в землищата на
селата Меден кладенец, Маломир, Кукорево, Завой и Челник. В Годишните регионални
доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ- Стара Загора за 2018 г. и 2019 г.,
за територията на община „Тунджа“ не се констатират съществени отклонения от
наблюдаваните индикатори, които са под стойностите за максимално допустимите
концентрации. През 2019 г. е проведен мониторинг на почвите за съдържание на тежки
метали и металоиди, при пълно обследване на осем пункта, попадащи на територията на
четири общини в контролирания регион. За територията на община "Тунджа" в
мониторинга и обследването е включен контролният пункт в землището на село Челник.
Наблюдаваните и контролирани индикатори са Cu (мед), Zn (цинк), Pb (олово), Cd
(кадмий), Ni (никел), Cr (хром), Co (кобалт), As (арсен) и Hg (живак). Проследявайки
динамиката на контролираните индикатори се установява, че те са в граници на нормите,
под максимално допустимите концентрации, съгласно Наредба № 3 за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. Проведено е специализирано
пробонабиране по отношение опазване на почвите от вкисляване, като в обследването
попада и част от землището на село Дражево. Пробата от пункта в с. Дражево е с
активната реакция pH в границите от 4.11 до 4.26, което определя почвата като силно
кисела. В рамките на 2018 г. на извършения мониторинг на почвите за съдържание на
тежки метали и металоиди са пълно обследвани единадесет пункта, попадащи на
територията на пет общини в контролирания от РИОСВ- Стара Загора регион. За
територията на община „Тунджа“ в мониторинга и обследването попадат пунктовете в
землищата на селата Кукорево, Меден кладенец, Маломир и Завой. От всеки пункт е
извършено пробонабиране за пълен набор показатели, в две дълбочини, в три
повторения. Почвеното изпитване е извършено от Регионална лаборатория – Стара
Загора. На базата на анализните резултати е направено заключението, че почвите в
контролираната територия са незамърсени с тежки метали и металоиди. Установява се
тенденция на задържане нивата на наблюдаваните индикатори, които са много под
границите на максимално допустимите концентрации. През 2018 г. е осъществен контрол
на 6 склада за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, един
от които на територията на община "Тунджа" – в землището на село Тенево. При
извършените проверки е констатирана и потвърдена необходимостта от спешното
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решаване на проблема за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна
защита на централно ниво, тъй като не е ликвидирана потенциалната опасност от
замърсяване на околната среда. Като добра практика следва да бъде посочен Проектът
"RECYCLING" - "Към качествен живот чрез рециклиране", който се реализира от
Сдружение МИГ - "Тунджа", в партньорство с Асоциация на млекопроизводителите от
Одрин, район Централен и област Сулоглу по Програмата за трансгранично
сътрудничество България - Турция. Целта на проекта е опазването на околната среда в
селските райони на трансграничния регион чрез повишаване на информираността и
придобиването на знания от страна на земеделските производители по рециклиране и
елиминирането на вредни и опасни отпадъци, свързани със земеделското производство.
В рамките на изпълнението на проекта са закупени и предоставени на земеделски
производители от община "Тунджа" специализирани контейнери за рециклиране на
химически опасни отпадъци.
Територията на община Тунджа се отличава с висок относителен дял на земеделските
земи. Влияние върху състоянието на почвите оказват комплекс от фактори, сред които:
поливното земеделие, наторяването, животновъдството, активността на ерозионните
процеси в условията на лявото хълмисто поречие на р. Тунджа, промишленото
замърсяване, лошото качество на повърхностните и подземните води и др. Във връзка с
контрола и опазването на почвите от засоляване и вкисляване се провеждат регулярни
наблюдения. Данните от последните години не показват тревожна тенденция на
влошаване на качеството на почвите в община „Тунджа“ с известни отклонения от
нормите в определени конкретни участъци. Територията на общината се определя като
район със слаб до умерен действителен риск от ерозия. Рисков фактор е потенциалът от
възникването на горски пожари по време на летните засушавания в обхвата на
хълмистите земи.
5.4.

Шум и шумово замърсяване. Радиационно състояние

Шум в околната среда е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност,
вкл. излъчван от транспортните средства, от инсталации и съоръжения на
промишлеността, както и от други локални източници. Шумът е един от екологичните
фактори и неминуемо присъства в жизнената среда на човека. Законът за защита от шума
в околната среда (ЗЗШОС) предвижда опазването на околната среда от шум да се постига
чрез разработване и прилагане на мерки за неговото избягване, предотвратяване или
намаляване. Контролът, организацията на измерването, оценката и управлението на
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шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения се извършва
от РИОСВ. В община Тунджа не съществуват предпоставки за голямо шумово
натоварване. Комунално-битовият шум се формира от транспортния трафик и от
недобросъвестно поведение на жители. Във функциониращите промишлени
предприятия шумът се ограничава в границите на конкретното производство или
дейност. Съгласно нормативните изисквания, предприятията извършват собствен
мониторинг на шума. Отражение върху нивата на шумово замърсяване оказват и
натоварените пътни артерии от републиканската пътна мрежа.
Контролът върху радиологичното състояние на околната среда се осъществява чрез
ИАОС. Местата, на които се извършват контролни наблюдения за територията на община
"Тунджа" са пунктове Тенево и Окоп, Показателите, които се обследват са радиационен
гама фон; специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви,
дънни утайки и отпадъчни продукти; обща бета - активност на води, обемна специфична
активност на естествени и техногенни радионуклиди в аерозолни проби. Няма данни за
отклонения от естествените стойности и надфонови превишения. В изданието
"Радиобиологичен мониторинг на жизнената среда" на Национален център по
радиобиология и радиационна защита, в таблица "Обекти от бившата уранодобивна
промишленост в България", участък "Окоп" и участък "Тенево" са определени като обекти
с нисък радиационен риск. Както на територията на общината, така и в съседните
общини няма райони с потенциални замърсители.
5.5.

Биологично разнообразие. Защитени територии

Биологичното разнообразие и защитените територии в обхвата на община "Тунджа" са
под контрола на РИОСВ - Стара Загора. Факторите, които определят характеристиките
на биоразнообразието са физико-географското положение; принадлежността на
територията към водосбора на река Тунджа в нейното средно поречие; преходният
климат, почвеното многообразие. Биологичното многообразие и неговите
характеристики имат важно стопанско значение. Те са определящи за развитието на
дейности като лов, риболов, билкарство, горско стопанство, туризъм. В обхвата на
общината, попадат части от 6 защитени територии под контрола на РИОСВ- Стара Загора:
Наименование

Категория

Местоположение
землище, община

Собственост

Площ
/хектар
и/

54

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
Горна Топчия

Резерват

с. Коневец,

МОСВ

164.378

ДГС "Тунджа"

146.147

ДГС - Ямбол

30.323

общ. "Тунджа"
Лонгозите
(буф.з.Горна
топчия)

Защитена
местност

с. Коневец,

Дебелата кория

Защитена
местност

с. Тенево,

Веселиновска
гора

Защитена
местност

с. Веселиново,

Търнавски
Бакаджик

Защитена
местност

с. Търнава,

Блестящото лале
– Тетролика

Природна
забележителност

с. Симеоново,

общ. "Тунджа"

общ. "Тунджа"
общ. "Тунджа"
общ. "Тунджа"

ДГС

"Тунджа",

15.000

частна собственост
ДГС

"Тунджа"

ДГС "Тунджа"

14.882
13.281

общ. "Тунджа"

"Горна Топчия" е обявен за резерват през 1951 г. Площта му е 164.378 ха. Намира се в
землището на село Коневец, община "Тунджа". Облика на резервата дава
растителността, характерна за крайречните заливни гори - лонгозите. Растителността е
представена от летен дъб, който формира смесени съобщества с полския бряст, полския
ясен, полския клен, бялата топола и други. Елементите на релефа, климатичните
особености и близостта на река Тунджа предразполагат към богато фаунистично
разнообразие. Херпетофауната е богата - жълтокорема бумка, голяма и зелена крастава
жаба, шипобедрена, шипоопашата и обикновена блатна костенурка, жълтоуха и сива
водна змия, смок стрелец и пъстър смок. Съставът на орнитофауната е в зависимост от
сезона, като по време на миграции и зимуване тук почиват, хранят се и нощуват много
видове с висок природозащитен статус, свързани с река Тунджа - сива, голяма бяла и
нощна чапла, малък гмурец, ням и поен лебед. Около 10 % от популацията на световно
застрашения вид малък корморан зимува в района. За резервата има утвърден План за
управление.
За територията на община "Тунджа" са характерни галерийните крайречни гори
/лонгози/, в чийто състав участват летен дъб, полски ясен, цер, бял бряст, тополи, върби,
клен. В последните години се създават култури от евроамерикански тополи, акация,
гледичия, чинар, червен дъб и др. Територията е богата на лечебни растения, сред които
са лечебната ружа, волският език, пролетен горицвет, панчичева пищялка, бял риган,
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салеп и др. Опазването и устойчивото ползване на лечебни растения е под контрола на
РИОСВ Стара Загора.
Заплахите и рисковете за биоразнообразието на общината са свързани с опасността от
стихийни и мащабни пожари; неконтролираното и недобросъвестно събиране на ядливи
гъби и билки; бракониерството; нерегламентираното престъпно изсичане на горите за
огрев от недобросъвестни хора; незаконното пашуване. Внимание изисква нарастващият
проблем с разпространяването на инвазивни видове. Със силен потенциал, важно и
определящо значение за опазване на биологичното богатство и разнообразието на
територията на община „Тунджа“ е повишаването на информираността и общественото
съзнание и отговорността на населението чрез провеждане на общностни събития и
кампании, както и чрез образователни дейности.
5.6.

Управление на отпадъците

Под управление на отпадъците се разбира транспортирането, преработката или
изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали. Националните
политики за управление на отпадъците са обвързани в обща платформа за оптимално
оползотворяване на ресурсите, насочена към намаляване на процеса на отпадъчно
образуване и на нерегламентирани пространства за полагането им; насърчаване на
повторната употреба и оползотворяване чрез рециклиране; усвояване на ресурса на
вторичните суровини и регенерирането им; обезвреждане на опасните отпадъци и
безопасното за човека и природата съхраняване; стимулиране на съвестното и
отговорно отношение на производителите; инвестиции, модернизиране и оптимизиране
на сектора. Държавните политики за управление на отпадъците са синхронизирани,
интегрирани и консолидирани с европейските политики в контекста на националните
приоритети и на националния интерес. Те са насочени към постигане на следната цел:
65% рециклиране на битови отпадъци, 75% рециклиране на отпадъци от опаковки и 10%
максимум депониране до 2030 г.
Правата и задълженията за територията на община "Тунджа" са регламентирани в
Наредба за управление на отпадъците, приета от Общинския съвет. Наредбата урежда
ангажиментите на физическите лица, които живеят или временно пребивават в
общината, както и на юридическите лица, които осъществяват дейност на нейната
територия; реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово
разпространени отпадъци и поддържането на чистотата на територията на община
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"Тунджа"; финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и
заплащането на съответните услуги; контрола, глобите и санкциите за нарушаване
разпоредбите.
В териториалния обхват на община "Тунджа", в землището на с. Хаджидимитрово, се
намира основната инфраструктура на регионална система за управление на битовите
отпадъци. Реализирана е Първа фаза на проекта, който е финансиран по оперативната
програма "Околна среда" (2007-2013) със средства в размер на 31 324 460 лева, от които
близо 25 милиона лена са от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Националното финансиране е на стойност 4 408 434 лева. В регионалното депо се
събират отпадъците от пет общини – Сливен, Ямбол, Тунджа, Стралджа и Нова Загора с
население повече от 275 000 души. Първата фаза от системата включва третиране на
част от отпадъците чрез инсталации за сепариране и компостиране, рециклиране,
отделяне и съхранение на вредните вещества. Закрити са и са рекултивирани четирите
досегашни общински депа за неопасни отпадъци в общините Сливен, Ямбол, Нова
Загора и Стралджа. Регионалният център за управление на отпадъците осигурява
ограничаване на вредното влияние върху околната среда чрез намаляване на
отделените отпадъци и на вредните вещества, премахване на опасността от
замърсявания.
В изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, община "Тунджа"
разработва и реализира Общинска програма за управление на отпадъците. Рамката,
обхватът и съдържанието й са в контекста на Националния план за управление на
отпадъците и са в съответствие със структурата и целите му.
Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по
събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места, кметът на общината определя със заповед границите на районите, в
които община "Тунджа"организира събиране и извозване на битови отпадъци.
Самостоятелен район е територията на всяко населено място, определена от
строителните му граници, а именно - населените места Безмер, Веселиново, Дражево,
Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Ст. река, Търнава, Х. Димитрово, Чарган,
Калчево, Победа, Челник, Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда,
Мед. кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци, Коневец, Маломир,
Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово,
Окоп, Видинци, Ген. Инзово, Г. Манастир, Ген. Тошево, Крумово. Дейностите включват
събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация за предварително
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третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците
- регион Ямбол, с. Х. Димитрово. В ангажиментите на общината е още проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране
и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от
Закона за управление на отпадъците за всички райони, както и поддържане на чистотата
на териториите за обществено ползване на територията на община "Тунджа".
Най-общо, за екологичното състояние на общината, може да се каже, че:
- Качеството на атмосферния въздух отговаря на стандартите и не създава здравен
риск за хората, живеещи в общината. В същото време, съществуват предпоставки
за постъпване на замърсявания от съседни общини и преди всичко от община
Ямбол. Необходимо е ускоряване на процеса за изграждане на информационна
база за състоянието на околната среда в общината и в частност на атмосферния
въздух.
- Състоянието на повърхностните води се определя като лошо, при ясни индикации
за поддържане на тази негативна тенденция. Замърсяванията се дължат предимно
на отпадни води от животновъдството и земеделието, промишлеността и
непречистените битово-отпадни води. Наложителни са спешни мерки по

-

-

изграждане на селищни пречиствателни станции за отпадни води и подобряване
на канализационната система.
Водоснабдяването се реализира от подземни водоизточници, но качеството на
водите е влошено под влияние на комплекс от замърсявания. Това създава
здравен риск за населението. Наложително е предприемането на спешни мерки
за преодоляването на проблемите.
Наложително е поддържането на естествена крайречна растителност и
недопускане на антропогенно натоварване на заливните тераси, което да
подпомогне динамиката на водите и да способства естествената им
самопречиствателна способност. Необходимо е контролиране и ограничаване на
добива на инертни материали, което внася нежелани промени в речните корита и
пряко се отразява върху важни фактори като скорост на водата, твърд отток,
условия на седиментация и пр. Поддържането на речните системи в голяма степен
ще предотврати риска от неблагоприятни природни явления и бедствия /в т.ч.
наводнения/.
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-

-

-

Общото състояние на почвената покривка е добро. Територията е естествено
податлива на процеси на засоляване, за което се изисква засилен контрол.
Основен проблем продължава да бъде замърсяването на терените от
нерегламентирани сметища. Не е ликвидирана потенциалната опасност от
евентуално замърсяване на околната среда и за човешкото здраве при
съхраняването на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност или
такива с неизвестен произход.
Общината се отличава с богато биологично разнообразие. Наред с материалните
ресурси следва да се отбележи високата значимост на поддържащите и
регулиращите функции на горите, защитените територии и защитените зони по
отношение на природните баланси, качеството на водите, атмосферния въздух и
почвите, предотвратяването на рискови явления като пожари, ерозия,
гравитационна деструкция и др.
Системата за сметосъбиране на битови отпадъци обхваща 100% от населението
на община Тунджа. Забавя се изграждането на регионалното депо - Ямбол, което
ще бъде разположено в землищата на селата Дражево и Хаджидимитрово,
община Тунджа. Продължава проблемът с нерегламентираните сметища и
замърсени площи от неконтролирано изхвърляне на битови, градински и
животински отпадъци, наблюдавани предимно в периферията на населените
места и речните долини. Висок е рискът от замърсяване на почвите и
повърхностните и подземни води.

В териториалния обхват на община "Тунджа" не се констатират предпоставки и условия
за критични и трайни екологични кризи и проблеми. Налични са, обаче рискове,
констатирани в екологичния анализ, които трябва да бъдат взети предвид при
управлението на територията:
- Качеството на атмосферния въздух отговаря на стандартите и не създава здравен
риск за хората, живеещи в общината. Възможни са замърсявания на атмосферния
въздух от транспорта, от развитието на индустриалните дейности; от влиянията на
съседни територии, от широкото използване на твърди битови отпадъци, както и
от възникването на инцидентни, мащабни пожари. Необходимо е да бъдат
предприети съответните превантивни действия за управлението и
преодоляването на риска;
- Състоянието на повърхностните и на подземните води се определя като лошо, при
ясни индикации за поддържане на тази негативна тенденция. Съществува риск от
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по – сериозно замърсяване на водите от влиянията на съседни територии; от
развитието на интензивно селско стопанство; от комунално-битовите дейности, от
нерегламентираното и недобросъвестно изхвърляне на отпадъци. Рискът може да
има сериозни последици върху развитието на територията и е необходимо да
бъде обект на анализ и управление на надобщинско равнище. Необходими са
спешни действия за подобряване на състоянието на водопроводните и

-

-

канализационни мрежи, както и за оптимизиране на системата от пречиствателни
станции за отпадни води;
Почвената покривка е в добро общо състояние. Територията е естествено
податлива на процеси на засоляване, за което се изисква засилен контрол.
Съществува риск от по – сериозно замърсяване на почвите от развитието на
интензивно селско стопанство; от комунално-битовите дейности, от
нерегламентираното о недобросъвестно изхвърляне на отпадъци и др.
Необходимо е трайно да бъде решен проблемът със съхраняването и
унищожаването на препарати за растителна защита с изтекъл срок и неясен
произход.
Територията се характеризира с изключително биоразнообразие и сериозни
природни ресурси, които трябва да бъдат управлявани и съхранявани отговорно
и съвестно в подкрепа на местното развитие. висока е значимостта на
поддържащите и регулиращите функции на горите, на защитените територии и
защитените зони по отношение на природните баланси, качеството на водите,
атмосферния въздух и почвите, предотвратяването на рискови явления като
пожари, ерозия.

6. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за
реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му
Общинската администрация на община "Тунджа" осигурява изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет; подпомага кмета на
общината при осъществяване на правомощията му; осигурява технически дейността му;
подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му; извършва дейност по
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от
принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност,
целесъобразност и ефективност в полза на жителите на общината.
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Административна структура и организация на общинска администрация
Ръководството на община "Тунджа" се състои от кмет, секретар и 4-ма заместниккметове с ресори:
•

"Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки
дейности";

•
•
•

Счетоводство и контрол;
"Общинска собственост, икономика, бюджет и човешки ресурси";
Териториално и селищно устройство.

Общинската администрация се състои от следните структурни звена: изпълнителни
органи, обща администрация, специализирана администрация, кметства и населени
места.
През 2019 година в 23 от селата в общината има избрани кметове, а в останалите 21
работят назначени кметски наместници. Общинска администрация се състои от 5
дирекции; 3 отдела и 1 звено. Структурата на общинска администрация,
разпределението на дейностите и отговорностите на екипа на кмета и служителите на
всички нива са съобразени с потребностите на метната общност и на територията; с
наличните човешки ресурси и капацитет за предоставяне на качествени услуги на
гражданите; с необходимостите от осигуряване на добри условия за живот в населените
места и на благоприятна бизнес среда.
Политики, програми, проекти и инициативи
Общинската администрацията, както и Общинският съвет поддържат
актуализирана база данни с приетите стратегически, програмни и управленски
документи, съответно на сайта на Община Тунджа (tundzha.net) и сайта на
Общински съвет (obs.tundzha.net).
Действащи стратегии и програми
Програми и стратегии, които са приети и публикувани към момента на изготвянето
на ПИРО и имат отношение към развитието на територията през периода 20212027 г., са:
•

Програма за управление на община "Тунджа" за мандат 2019-2023 г.;

•

Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за периода
2014-2020 г.
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Капацитет за реализация на проекти
Прегледът на данните в ИСУН показва, че Община "Тунджа" притежава много добър
капацитет за реализация на проекти в различни области и сфери, с разнообразна
тематична насоченост, с пряка, директна рефлексия върху развитието на територията,
подобряване на състоянието на жизнената среда и повишаване на благосъстоянието на
общността. В териториалния обхват от общинската администрация се осъществяват
проекти по линия на европейското финансиране с ресурсите на ФЕПНЛ, ЕФРР, ЕЗФРСР,
ЕСФ. Община "Тунджа" има експертиза и капацитет в подготовката, изпълнението и
отчитането на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование
за интелигентен растеж", ОП "Храни", ОП "Околна среда", Програмата за развитие на
селските райони, а в предходния програмен период и по ОП "Регионално развитие", ОП
"Административен капацитет". Община "Тунджа" изпълнява като бенефициент и проекти,
финансирани от други донорски програми и организации, както и по линия на
републиканския бюджет.
По данни на ИСУН, информация, валидна към 18.01.2021 г. сочи, че от община "Тунджа"
по програмен период 2014-2020 са приключени 2 проекта по ОП "Храни" на обща
стойност 487 972,54 лв., 1 проект по линия на ОП "Развитие на човешките ресурси" на
стойност 499 964,12 лв. и 1 проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
на стойност 533 125,15 лв.
Наименование на
проекта

Начална
дата/дата на
приключване

Описание на проекта

Общ
бюджет

Оперативна програма Храни
Осигуряване на топъл 01.07.2015/
обяд
в
община 30.04.2016
"Тунджа"

Осигуряване на топъл обяд на 48 238,60
територията на 16 населени BGN
места от община "Тунджа".
Приготвяне и доставка на
храната от Домашен социален
патронаж
с.
Болярско
и
Общинско
социално
предприятие за обществено
хранене "Домашен социален
патронаж" с. Победа.
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„Осигуряване на топъл 03.05.2016/
обяд
в
община 30.04.2020
„Тунджа“

Гарантиране равен достъп до 439 737,94
осигуряване на готова храна BGN
(топъл обяд) за лица и семейства
в неравностойно положение,
живеещи на територията на 44 те населени места от селски тип
в Община "Тунджа".

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
"Център за услуги в 01.11.2015/
домашна
среда
- 01.09.2017
интегриран модел на
социално включване
за независим живот в
малките
населени
места от селски тип в
община "Тунджа"

Пробиране
на
специфичен 499 964,12
комплексен
модел
на BGN
интегриран подход, насочен към
осигуряването на пълноценни,
ефективни и ефикасни медикосоциални грижи за възрастни
хора с хронични заболявания и
лица с увреждания в домашна
среда в малките населени места
от селски тип чрез създаване на
Център за услуги в домашна
среда.

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
"Хоризонти" образователна

чрез 07.02.2017/
18.12.2019

интеграция
към
пълноценна
социализация
в
малките
населени
места от селски тип“

Подпомагане
чрез 533 125,15
образователна интеграция на BGN
учениците от община "Тунджа" и
произхождащи от етническите
малцинства, да се изградят като
пълноценни граждани и да
постигнат
успешна
професионална, социална и
творческа
реализация
посредством осъществяването
на
нови
инициативи
и
въвеждането на иновативни
подходи
в
рамките
на
общинската
образователна
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инфраструктура
и
чрез
насърчаване на родителското
участие.
Таблица: Приключени проекти с бенефициент община "Тунджа" /по линия на
Оперативните програми, действащи в Република България/
Също по данни на ИСУН, Община "Тунджа" е в активна фаза на изпълнението на широк
спектър проекти, изискващи висока експертиза и сериозен административен капацитет,
както със социална и образователна насоченост, за доставка на интегриран услуги и
заетост, така и мащабни инфраструктурни проекти за оптимизиране на жизнената среда
и за подобряване на състоянието на различните видове инфраструктура, както следва: 6
проекта по Програма за развитие на селските райони на обща стойност 2 529 618,46 лв.,
7 проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси" обща стойност 3 403 849,77 лв., ОП
"Наука и образование за интелигентен растеж" – 2 проекта възлизащи на обща стойност
779 933,31 лв.
Общата стойност на проектите възлиза на 6 713 401,54 лв.
Наименование на
проекта

Начална
дата/дата на
приключване

Описание на проекта

Общ
бюджет

Програма за развитие на селските райони
"Изграждане
рехабилитация

и 22.05.2019/
на 22.05.2022

улици в населените
места на Община
"Тунджа"

Изпълнение
на
следните
инвестиционни
проекти
за

1 168
242,43

възстановяване и подобряване
на
транспортноексплоатационните качества на
пътното тяло и тротоарните
настилки на следните обекти от
публичната инфраструктура на
община Тунджа:
1.
Основен
ремонт
/
рехабилитация
на
ул.
"Търговска" от о. т. 9 до о. т. 130
село Бояджик

BGN
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2.
Основен
ремонт
/
рехабилитация на ул. "Георги
Дражев" от о. т. 22 до о. т. 132
село Веселиново
Изпълнение на инвестиционен
проект „Изграждане на ул.
"Васил Левски" от о.т.190 до
о.т.532, с. Роза” , който включва
дейности за изграждане на нови
улично платно и тротоарни
настилки.
"Основен ремонт и 20.03.2020/
отоплителна
20.03.2023
инсталация
на
Основно училище "Св.
Св. Кирил и Методий"
с. Бояджик, община
"Тунджа"

Извършване на основен ремонт 523 219,30
на учебна сграда и физкултурен BGN
салон и изграждане на нова
отоплителна инсталация на
Основно училище "Св. Св. Кирил
и Методий" с. Бояджик, община
"Тунджа",
за
осигуряване
подходяща образователна и
работна среда за ученици,
педагози и персонал.

"Изграждане
на 21.05.2020/
Посетителски център- 21.05.2023

Изграждане на Посетителски 288 043,36
център-приложен учебен център BGN

приложен
учебен
център за развитие и
съхранение на местни
традиции, обичаи и
занаяти в с. Генерал
Инзово,
община
"Тунджа"

за развитие и съхранение на
местни традиции, обичаи и
занаяти в с. Генерал Инзово,
община "Тунджа", в част от
сградата на училището, което не
функционира
поради
закриването му. Изготвеният
технически
проект
за
изграждането на Посетителския
център включва преустройство
на част от училищната сграда в
УПИ ХII, кв. 36 с. Генерал
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Инзово, община "Тунджа", като
се обособи и ремонтира първи
етаж, със застроена площ от 543
кв.м. Цялостният ремонт на
сградата ще бъде изпълнен на
етапи, като с този проект
стартира изпълнението на етап I
включващ преустройството на
три класните стаи и ремонт на
покрив.
"Реконструкция

и 30.12.2020/

ремонт на общинска 30.06.2023
образователна
инфраструктура
с
местно значение Основен ремонт на
детска
градина,
находяща се в УПИ
XIV, кв.16 по ПУП на с.
Крумово и Основен
ремонт
на
отоплителна
инсталация на ОУ

Проектът

обединява 177 982,15

реконструкция и ремонт на два BGN
обекта
от
общинска
образователна инфраструктура
с местно значение включващ:
1.
Основен
ремонт
на
отоплителна инсталация на ОУ
"Васил Левски", в с. Тенево,
Община "Тунджа";
2. Основен ремонт на детска
градина, в с. Крумово, Община
"Тунджа".

"Васил
Левски",
находящо се в УПИ I,
кв.50 по ПУП на с.
Тенево,
Община
"Тунджа"
"Строителство,
30.12.2020/
реконструкция и/или 30.06.2023
рехабилитация на ул.
"Странджа" от о.т. 131
до о.т. 132, с. Ботево;
ул. „П. Волов" от о.т.
203 до о.т. 143 и ул.

Реконструкция и рехабилитация 148 778,43
на пътищата на община "Тунджа" BGN
включваща три улици от
общинската пътна мрежа в
селата Ботево и Тенево:
1. ул. "Странджа" от о.т. 131 до
о.т. 132, с. Ботево;
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„Поп Андрей" от о.т.
204 до о.т. 205, с.
Тенево,
Община
"Тунджа"

2. ул. "П. Волов" от о.т. 203 до о.т.
143, с. Тенево;
3. ул. "Поп Андрей" от о.т. 204 до
о.т. 205, с. Тенево.

"Изграждане
реконструкция

Подобряване състоянието на 223 352,79
спортната инфраструктура на BGN

и 30.12.2020/
на 30.06.2023

спортна
инфраструктура
–
Реконструкция
на
спортна
площадка,
находяща се в УПИ III,

територията
на
община
"Тунджа", което от своя страна
ще
допринесе
за
оптимизирането на разходите за
модернизирането на спортни

кв.37 по ПУП на с.
Безмер
и
Реконструкция
на
спортна
площадка,
находяща се в УПИ ХI,
кв.20 по ПУП на с.
Кукорево,
Община
"Тунджа"

площадки
общинска
собственост. Обновяване и
благоустрояване
на
многофункционални
пространства за отдих, спорт и
игра, осигуряващи свободен
достъп за ползване всички
жителите на селата Безмер и
Кукорево.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
"Желани
пространства"

29.06.2016/
- 31.12.2021

Комплексен модел на
интегрирани услуги за
ранно детско развитие
и социално включване
в малките населени
места"

Прилагане на диференциран и 1
545
съобразен със спецификата на 617,00 BGN
община "Тунджа" подход в
интерес на деца и семейства в
риск от социално изключване,
както и на други лица в сходна
ситуация.
Надграждане
на
добрият опит и въведените
практики от община "Тунджа" по
Проекта за социално включване.
Преодоляване на дефицитите от
услуги
и
интегрирани
интервенции
в
малките
населени места от селски тип.
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Гарантира равен достъп до
условия
и
ресурси
за
пълноценно
ранно
детско
развитие,
превенция
на
бедността
и
социалното
изключване.
КОМПАС06.03.2019/
Интегрирани мерки за 31.12.2021
социално включване в
община "Тунджа"

Прилагане на комплексен модел 649 941,54
на предоставяне на интегрирани BGN
услуги
за
социалноикономическа
интеграция,
които
са
насочени
към
българските граждани от ромски
произход, деца и семейства в
риск от социално изключване,
лица в уязвимо социално
положение, живеещи в бедност,
застрашени от дискриминация,
липса на доходи, ниска степен
на образование и отдалеченост
от
адекватни
здравни
и
социални услуги.

Център
"Домашни 05.06.2019
грижи" - интегриран

Подобряване качеството
живот и възможностите

на 252 269,60
за BGN

модел на патронажни
медико-социални
услуги за възрастни
хора
и
лица
с
увреждания в малките
населени места от
селски тип в община
"Тунджа"

социално включване на хората с
увреждания и възрастните хора
чрез осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и
изграждане
на
подходящ
капацитет за предоставянето им
чрез създаване на Център
"Домашни
грижи"
на
територията
на
Община
"Тунджа".

Проект "Осигуряване 16.01.2020/
на
заетост
чрез 16.05.2021

Реализиране на интегрирани 284 359,02
подходи за мотивиране и BGN
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обучение
на
отдалечени от пазара
на труда лица на
територията
на
Община "Тунджа"

насърчаване на участие на
пазара на труда на 34 лица на
възраст от 30 и над 54 години, в
т.ч. икономически неактивни
лица, извън образование и
обучение, в обезкуражени лица;
търсещи работа безработни
лица и групи в неравностойно
положение на пазара на труда,
хора с ниско образование на
включително
икономически
неактивни лица, хора с трайни
увреждания,
безработни/
неактивни лица от ромски
произход.

Център
"Домашни 01.04.2020/
грижи" - интегриран 31.01.2021
модел на патронажни
медико-социални
услуги за възрастни
хора
и
лица
с
увреждания в малките
населени места от

Подобряване на качеството на 212 550,00
живот и възможностите за BGN
социално включване на хората с
увреждания и възрастните хора,
чрез осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и
изграждане
на
подходящ
(материален
и
кадрови)

селски тип в община
"Тунджа"

капацитет за предоставянето им.
Във връзка с безпрецедентните
предизвикателства, свързани с
пандемичен
взрив
на
заболяването от вируса COVID
19 се налага мобилизиране на
допълнителни
ресурси
за
превенция
и
осигуряване
достъпа до услуги на уязвими
лица, вкл. хора с увреждания
или
в
невъзможност
от
самообслужване,
които
са
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застрашени в най-голяма степен
от COVID-19, както и за лица в
карантинен период.
„СОЦИАЛНА
ПЛАТФОРМА
„ТУНДЖА”

16.04.2020/
16.04.2021
–

Възможности
за
активно 360 227,81
включване и качествена грижа BGN
за деца в риск, възрастни лица,

ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА
АКТИВНО
ВКЛЮЧВАНЕ
В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА ОТ СЕЛСКИ

деца с увреждания, възрастни
лица с увреждания, както и за
членовете на техните семейства.
Прилагане на интегриран модел
за доставка на услуги с

ТИП”

мотивиращ и социализиращ
ефект, както и подобряване
достъпът до услуги за кариерно
развитие и участие на пазара на
труда.

Център
"Домашни 01.11.2020/
грижи" - интегриран 01.05.2021
модел на патронажни
медико-социални
услуги за възрастни
хора
и
лица
с
увреждания в малките

Подобряване качеството на 98 884,80
живот и възможностите за BGN
социално включване на хората с
увреждания и възрастните хора
в общината, чрез осигуряване на
мрежа от услуги в домашна
среда
и
изграждане
на

населени места от
селски тип в община
"Тунджа"

подходящ
материален
и
кадрови
капацитет
за
предоставянето
им
чрез
въвеждане
на
модел
за
патронажни грижи за възрастни
хора и лица с увреждания, вкл. с
хронични заболявания и трайни
увреждания за осигуряване на
почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги в
техните домове.

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
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КОМПАС06.03.2019/
Интегрирани мерки за 31.12.2021
социално включване в
община "Тунджа"

Прилагане на комплексен модел 389 957,77
на предоставяне на интегрирани BGN
услуги
за
социалноикономическа
интеграция,
които
са
насочени
към
българските граждани от ромски
произход, деца и семейства в
риск от социално изключване,
лица в уязвимо социално
положение, живеещи в бедност,
застрашени от дискриминация,
липса на доходи, ниска степен
на образование и отдалеченост
от
адекватни
здравни
и
социални услуги.

Пъстра
палитра- 07.05.2020/
иновации
за 07.06.2022
приобщаване

Подобряване на достъпа и 389 975,54
повишаване на обхвата на BGN
децата от маргинализирани
групи
в
системата
на
предучилищното образование
чрез прилагане на иновативни
интерактивни
форми
на
комуникация и взаимодействие
в рамките на общностите на
образователните институции на
територията на община Тунджа.

Таблица: Проекти в процес на изпълнение с бенефициент община "Тунджа" /по линия на
Оперативните програми, действащи в Република България/ по данни на ИСУН
Понастоящем, в процес на изпълнение е Стратегия за Водено от общностите местно
развитие /СВОМР/ на СНЦ Местна инициативна група - Тунджа, на която учредител,
съвместно и в партньорство със стопанския и нестопанския сектор на територията, е
община "Тунджа". Прилагането е договорено в Споразумение за изпълнение на
Стратегията № РД50-39/ 23.04.2018 г. Посоченият документ съдържа и осигурява
добавената стойност за територията на МИГ - "Тунджа" от прилагането на Стратегията за
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ВОМР. В актуалния планов програмен период, МИГ - "Тунджа" се възползва от
възможността, която предоставя подхода Водено от общностите местно развитие
(ВОМР), подготви и изпълнява мащабна интегрирана концепция за развитието на
територията.
СВОМР на МИГ - Тунджа консолидира ресурси по 3 европейски фонда:
- Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
- Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);
- Европейския социален фонд (ЕСФ).
Изпълнението на СВОМР съчетава финансиране по 5 оперативни програми. На
територията на община "Тунджа" до 2023 г. ще бъдат инвестирани във финансирането
на проекти на публичния, стопанския и нестопанския сектор безвъзмездни средства с
общ размер 7 563 603,42 лева, както следва:
- Програма за развитие на селските райони (ПРСР), чрез ЕЗФРСР . 2 933 000 лв.;
- ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез ЕСФ - 1 460 000 лв.;
- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", чрез ЕСФ - 970 000 лв.;
- ОП "Околна среда", чрез ЕФРР - 1 050 603,42 лв.;
- ОП "Иновации и конкурентоспособност", чрез ЕФРР - 1 150 000 лв.
Многофондовото финансиране на стратегии за местно развитие на местни инициативни
групи чрез подхода Водено от общностите местно развитие се прилага за първи път в
рамките на Европейския съюз. То дава реална възможност да бъдат планирани в
оптимална степен дейности и мерки, съобразно местните потребности и специфики.
Чрез изпълнението на одобрената Стратегия на МИГ - "Тунджа" е планирано да бъде
постигнат интегриран ефект на развитие на територията с комплексни възможности за
финансиране на публичния, стопанския и нестопанския сектор.
Договореният размер на безвъзмездната финансова помощ нарежда МИГ - "Тунджа" в
авангарда на местните инициативни групи по финансов ресурс на одобрените СВОМР.
Община "Тунджа" е най – големият потенциален бенефициент на ресурси по СВОМР. Тя
може да кандидатства за финансиране в рамките на Стратегията по ОПРЧР, ОПНОИР,
ПРСР, ОПОС. Териториалният обхват на МИГ-а съвпада изцяло с площта и границите на
община "Тунджа".
В процес на изпълнение е проект, финансиран по Програма за развитие на селските
райони, бенефициент на който е МИГ - "Тунджа" с партньор МИГ - Котел, Сунгурларе и
Върбица. Общата стойност на проекта е 178 616 лв.
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Наименование на
проекта

Начална
дата/дата на
приключване

Описание на проекта

Общ
бюджет

Програма за развитие на селските райони
"Традиции и иновации 19.08.2019/
за промотиране на 19.08.2021

Формулиране и реализиране 178 616
съвместни
инициативи
на BGN

местна идентичност"

Сдружение
"Местна
инициативна група "Тунджа" и
Сдружение
"Местна
инициативна
група
"Котел,
Сунгурларе и Върбица“ за
промотиране териториите на
основата на местните традиции
и производства.

Висок капацитет и потенциал за усвояване на средства за развитие на територията на
община "Тунджа" с ресурсите на европейското финансиране, освен общинската
администрация /публичния сектор/, притежават също стопанския и нестопанския
сектори. В периода 2007-2013 г. по ПРСР са договорени и усвоени значителни средства,
извън проектите на община "Тунджа".
Година

Мярка по ПРСР

Изплатена
субсидия
по
мерки /лв./

2008

Мярка 121
стопанства‘‘

‘‘Модернизиране

на

земеделските 807 413

2009

Мярка

‘‘Модернизиране

на

земеделските 7 141 080

121

стопанства‘‘
2010

Мярка 121
стопанства‘‘

‘‘Модернизиране

на

земеделските 5 471 663

2011

Мярка 121
стопанства‘‘

‘‘Модернизиране

на

земеделските 947 933

Мярка 312 ‘‘Подкрепа за създаване и развитие на 343 044,8
микропредприятия‘‘
Всичко

1 290 977,8
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2012

Мярка 311 ‘‘Разнообразяване към неземеделски 772 126,8
дейности‘‘
Мярка 312 ‘‘Подкрепа за създаване и развитие на 717 366
микропредприятия‘‘
Мярка 123 ‘‘Добавяне на стойност към земеделски и 1 251 371
горски продукти‘‘
Мярка 121
стопанства‘‘

‘‘Модернизиране

на

земеделските 1 377 975

Всичко
2013

4 118 838,8
Мярка

121

‘‘Модернизиране

на

земеделските 5 026 326

стопанства‘‘
Мярка 123 ‘‘Добавяне на стойност към земеделски и 3 180 653
горски продукти‘‘
Мярка 226 ‘‘Възстановяване на горския потенциал и 138 078
въвеждане на превантивни дейности‘‘
Мярка 311 ‘‘Разнообразяване към неземеделски 1 088 945
дейности‘‘
Мярка 312 ‘‘Подкрепа за създаване и развитие на 67 664,63
микропредприятия‘‘
Всичко

9 501 666,63

Всичко за
2007-2013

28 331 639

Таблица Усвоени средства по линия на Програма за развитие на селските райони на
територията на община Тунджа за периода 2007-2013 г.
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
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Фигура 1. Структура на усвоените средства по Програма за развитие на селските райони
2007-2013 на територията община „Тунджа“ по години /%/
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
Състояние на гражданския сектор в общината
На територията на общината са регистрирани и функционират младежки и други
сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейности в различни сфери на
обществения живот. Голяма част от местните общности участват активно както при
определяне на приоритетите за развитие на общината, така и във формирането на
политики в различни аспекти от живота на общността. Подготвят се и се реализират в
партньорство проекти и мащабни многосекторни инициативи както от неправителствени
организации, така и от общинска администрация в партньорство с представители на
местните общности.
На територията на общината своята дейност осъществява и МИГ - "Тунджа", която
реализира Стратегия по подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие) по
Програмата за развитие на селските райони. МИГ-Тунджа консолидира в Стратегията за
Водено от общностите местно развитие ресурси по 5 оперативни програми: ПРСР,
ОПРЧР, ОПНОИР, ОПОС и ОПИК, като работи в тясно партньорство с община „Тунджа“,
стопанския и нестопанския сектори. От направените през годините анкетни проучвания
ясно се очертава изводът, че има необходимост от засилване на ролята на
неправителствените организации, които следва да се превърнат в основен партньор на
общината в планиране и изпълнение на инициативите за местно развитие.
В хода на изготвянето на ПИРО всички НПО и други ресурси на общността са
идентифицирани и поканени да вземат участие в процеса по формулиране на целите и
приоритетите в плана. Активни участници в този процес са СНЦ "Читалища с бъдеще",
Общински младежки съвет "Тунджа", всички 40 народни читалища на територията на
общината; спортни клубове и др.
Като извод, могат да се очертае следното: общината се включва успешно с
административния си капацитет в реализирането на проекти за развитието на
територията; създадени са партньорства на основата на административния капацитет на
общината в реализирането на съвместни дейности и инициативи с НПО сектора в полза
на обществения интерес; формирани са оптимални механизми на основата на
административния капацитет и добро партньорство между местната власт и местните и
регионални структури на държавни институции за съвместна работа при решаване на
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проблемите на територията и на общността; изградено е партньорство на основата на
административния капацитет с образователните структури от общината в подкрепа на
образователни инициативи и привличане на ресурси за развитие на образователната
система в малките населени места; установено е партньорство на основата на
административния капацитет с читалищата от общината в помощ на местни инициативи
и привличане на ресурси за развитие на малките населени места; създадени са
партньорства на основата на административния капацитет в реализиране на съвместни
дейности и откликване на обществени инициативи с бизнеса; създадени са партньорства
на основата на административния капацитет в реализиране на съвместни дейности и
откликване на обществени инициативи с други доставчици на социални услуги;
общинската администрация притежава човешки ресурс и административен капацитет за
формулиране и реализиране на проекти по различни оперативни програми с
многоаспектна тематична насоченост в контекста на развитието на територията и на
подобряване на благосъстоянието на местните общности; въз основа на
административния капацитет, общината съумява да организира пълноценно процеса на
подготовка и разработване на ПИРО, включвайки пълноценно широко представителство
на местната общност и на заинтересованите страни, общината развива активно и
интензивно административния си капацитет в контекста на обществените очаквания и
потребности.
7. Анализ на културно-историческото наследство
Община "Тунджа" полага грижи за опазване, популяризиране и развитие на културноисторическото наследство на нейната територия. Активната съвместна работа с
народните читалища и тяхната интензивна художествена самодейност допринасят за
неговото популяризиране. Ежегодно се разработват, обсъждат, утвърждават и
изпълняват Единен календар за проявите в областта на културата, образованието и
спорта, както и Програма за развитие на читалищната дейност в община "Тунджа".
Културният календар се обогатява и с нови събития, които са провокирани и инициирани
пряко от местните общности и са вдъхновени от народните традиции.
Ежегодно общината разработва и изпълнява Програма за развитие на туризма, в която
обстойно са описани археологически обекти, природни дадености и други фактори, като
в нея тракийски и античен град Кабиле се разглежда като една от най-значимите
исторически и културни дадености за развитието на територията.
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Кабиле е бил център от особено значение за Югоизточна Тракия според историческите
сведения в античните извори и за него се споменава в трудовете на много древни
автори. Той е създаден около 2000 г. пр.н.е. и се е намирал в областта на възвишението
Зайчи връх, край завоя на река Тонзос (дн. Тунджа). На самия Зайчи връх е бил
разположен и акрополът на древния град, като върху една от скалите е изсечено
изображение-релеф на Великата майка на боговете Кибела. За устройството на античния
Кабиле ценна информация дава т.нар. "голям надпис от Севтополис", като в него той се
опоменава като добре устроен град. Поради благоприятното си стратегическо
местоположение, където се пресичат важни пътища през древността и античността,
Кабиле бързо се разраства и се превръща във водещ икономически, религиозен и
военно-политически център. В края на IV- началото на III в.пр.н.е. на това място е
резиденцията на тракийските владетели Спарток и Скосток. Кабиле е единственият град
от вътрешността на древна Тракия със собствено монетосечене. Той е бил голям
икономически и търговски център, за което свидетелстват откритите амфорни печати на
неговата територия. Той е бил също така и един от най-важните римски военни лагери в
провинция Тракия, като в него се изграждат терми, обществени сгради, казармени
помещения, светилища, крепостни стени. В резервата могат да се видят останките на
много постройки, останки от крепостните стени и порти на града. Разкрити са
централният площад (агората), обществени сгради, римски казарми, обществена римска
баня. Разкрити са и базилики, а откритата цветна мозайка от едната от базиликите може
да бъде видяна в изградения музей с експонати – находки от района на Кабиле и от
праисторическото селище Драма.
Община "Тунджа" притежава и опит в изграждането, оборудването и организиране на
дейността и на други посетителски центрове. По проект "Тунджа и Сулоглу – ЗЕЛЕНО
БЪДЕЩЕ" са реализирани дейности, включващи изграждане на Посетителски център в
местността "Бакаджик"; Оборудване на Посетителския център; Изработване на
указателни табели за основните забележителности в местността "Бакаджик";
Разработване на Бяла книга с добри практики в областта на развитието на
инфраструктура, насочена към опазване на природните забележителности и др., които
подкрепят устойчивото туристическо развитие на местността. В местността "Бакаджик"
през 1879 г. по заповед на генерал Михаил Скобелев е построен храм-паметник "Св.
Александър Невски". Храмът е проектиран от руския архитект Александър Смирнов, като
олтарът и иконите са изработени в Русия. До него се намира манастирът "Св. Спас". Срещу
храма, в тунел в скалите може да се разгледа параклиса "Исус и Самарянката", в който
има и аязмо.
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По процедура на МИГ - "Тунджа" - Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" към Стратегията за ВОМР на
МИГ - "Тунджа" по вече одобрен проект на общината и сключен договор за изпълнение,
предстои да бъде изграден и Посетителски център в село Генерал Инзово (Проект на
община "Тунджа" - "Изграждане на Посетителски център - приложен учебен център за
развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово,
община "Тунджа")
Друг важен елемент от културно-историческото наследство на община "Тунджа" е
"Еркесията". През територията на общината преминава част от това голямо землено
укрепление. Валът има отбранителна функция, като граница между България и Византия,
Информация за него, за функциите и мащаба му черпим и от историческите извори. За
него разказват много хронисти от периода, които описват неговия изглед и
предназначението му. За периода 2014-2020 г. не са предприети нови действия и мерки
за популяризиране на "Еркесията", в т.ч. и "Реставрация, консервация и експониране на
средновековния пограничен вал "Еркесията" като паметник на културата". През
предходни години обаче общината предприема редица действия. Разработена е и
приета Общинска стратегия за възстановяване и устойчиво развитие на Националния
културен паметник "Еркесията" като туристически обект (2008 г.)
Изработени са и са монтирани по проект с европейско финансиране 8 информационни
табели по протежението на съоръжението на територията на общината. Разработена и
тиражирана е карта на старобългарския пограничен вал Еркесията, която е селектирана
да участва в престижно изложение на картографски продукти в Чехия. Картата маркира
линията на пограничния вал, който е един от символите на първата българска държава,
и разкрива потенциала на този културен и исторически паметник като туристическа
атракция. Тя е съвместно издание на община "Тунджа" и международния търговски и
културен център Геопан. Продуктът е селектиран за участие в Туърмап от Българската
картографска асоциация. Специално за изложението е издаден втори тираж на картата
в двуезична версия.
В разработваните програми за развитие на туризма в община "Тунджа" като
археологически обекти са упоменати останки от късноантична и средновековна крепост,
които могат да се видят на около 4 км. западно от с. Каравелово.
На територията на общината са открити и останки от късноантична крепост северно от с.
Голям манастир, в местността "Градището". Там са проведени археологически
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проучвания на РИМ - Ямбол. Информация за останките от крепостта и намерените
находки, в резултат на проучванията е поместена на сайта на музея.
Късноантичната крепост Дадопара се намира в местността Градището, на 1,5 км
североизточно от с. Голям Манастир. Разположена е върху най-високия, платовиден връх
от Манастирските възвишения. Крепостта заема цялото плато, като крепостните зидове
следват околния релеф. Дължината им е 1400 м. Крепостните стени са изградени от
ломени камъни на суха зидария, както и с хоросанова спойка от по-късните периоди.
Основата им стъпва върху изсечената материкова скала. Формата на крепостта
наподобява издължена елипса с размери 585,00 х 80,00 м и площ от 42 дка. От
епиграфския надпис е познато античното име на крепостта Дадопара (Δαδοπαρα). Тук се
е намирало голямо и известно светилище на бог Аполон. Изцяло е проучено едно
жилище, което се намира в централната част на крепостта. Жилищната сграда е
едноделна. Размерите ѝ са 8,0 х 6,0 м. В източната стена се е намирал входът на
жилището, който е с ширина 1,5 м. Тук северната и южната стена се изнасят до 1,0 м
напред, което подсказва, че пред входа е имало навес. Жилищната сграда е имала
каменен цокъл с дебелина 0,90 м. Във височина стените ѝ са били направени от кирпич.
Покривът на сградата е бил от тухли, които се откриха паднали на място. Сградата е била
опожарена, като свидетелство за това са откритите отухлени кирпичи и пластът от
въглени върху трамбования под. Тук са открити 9 бронзови монети на императорите
Юстиниан I (527-565) и Юстин II (565-578). Вероятно сградата е унищожена по време на
едно от многобройните аварски нападения над провинция Тракия. В сградата са открити
фрагменти от 49 керамични съда (гърнета, кани, амфори, гарафи за вода, чаши и
долиуми) и 8 керамични капака. Откриха се фрагменти от чиния от източна Егея – т.нар.
фокейска червенолакова керамика. Извършените археологически проучвания показват,
че Дадопара е обитавана в рамките на поне три епохи – ранножелязна (VIII – VII в. пр.
Хр.), късноримска (III – IV в.) и ранновизантийска (V – VI в.).
Археологическите паметници, като част от културно-историческо наследство, в
съчетание с фолклорните традиции и природните дадености на тази част от общината,
притежават висок потенциал за развитие на туризма.
В местността "Църквичката" на Манастирските възвишения по частен проект с
подкрепата на общината има и възстановяване на църковен храм и прилежаща
инфраструктура, подходяща за отдих и развитие на туризма. Изградена е нарочна
инфраструктура за провеждане на събори и други културни прояви. В местността се
провежда едно от най-мащабните събития от културния календар на община "Тунджа" –
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традиционният Българо-гръцки събор с участието на самодейни колективи от двете
страни, който е посещаван от много туристи.
В края на обзора на археологическите обекти на територията на община "Тунджа" може
да се добавят и откритите преди години находки от Ямния комплекс до с.
Хаджидимитрово, които се датират от края на VI и началото на V хил. пр. Хр.; от
археологическите проучвания на надгробна могила до с. Дражево; находките от
праисторическата Малева могила край с. Веселиново и др.
Откритите при спасителни разкопки, теренни проучвания и/или при дългогодишни
археологически разкопки обекти и находки на територията на община "Тунджа" са
безценно културно-историческо наследство, което трябва да бъде изследвано,
съхранено и популяризирано за следващите поколения и да бъде използвано за
промотиране на територията.
На територията на общината са изградени в знак на почит и признателност много военни
паметници, а Културният календар за 2019 г. се обогатява с нови събития "Вечери на
героите", което допринася за съхраняването на историческата памет за поколенията.
Община "Тунджа" организира кампании за почистване на войнишките и други паметници
и за благоустрояване на пространствата около тях. Обект на кампаниите са паметниците
и прилежащите им пространства. Паметниците се почистват по технология, която не
уврежда повърхностите им. Тези мащабни инициативи се провеждат с доброволното и
масово участие на местните общности.
Като част от културно-историческото наследство, изключителен интерес представляват
православните храмове на територията на общината. Голяма част от тях са построени
през XIX в. Храм "Св. Арх. Михаил" в с. Генерал Тошево е построен през 1848 г. и е един
от най-старите на територията на общината. Част от храмовете са построени през XX в.
като има и новопостроени, както и такива процес на изграждане.
В много от селата редовно се отбелязват храмовите празници, съхранена е традицията
за провеждането на събори. Потенциалът на храмовете за развитието и на туризма
многократно е подчертан и в Програмите за развитие на туризма в община "Тунджа" през
годините.
Важно значение за съхраняването и популяризирането на културно-историческото
наследство има общинската образователна инфраструктура. На територията на община
"Тунджа" функционират 10 училища и 5 детски градини, както и Център за подкрепа за
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личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност "Тунджа",
с. Кабиле. Извършват се промени в образователната структура, даващи възможност за
професионално образование. През годините са реализирани или се реализират
понастоящем много дейности, свързани с подобряване тяхната инфраструктура, за
повишаване качеството на образователния процес, стимулиране на творческите заложби
и изяви и изявите на учениците. Детските градини и училищата се включват в редица
благотворителни инициативи на община "Тунджа", те са активен участник в мероприятия
на местно ниво и/или общински такива, което спомага за съхраняване на културата и
традициите.
Община "Тунджа" реализира и дейности за обновяване на културната инфраструктура,
вкл. и чрез проекти с външно финансиране. Те касаят ремонт на читалища, както и
дейности, които утвърждават, надграждат или разнообразяват културните прояви,
провеждани в общината. Емблематичен за общината е Фолклорен ансамбъл "Тунджа",
чиято дългогодишна дейност утвърждава и популяризира богатството на фолклора, на
традиционната народна култура в страната и чужбина. Историята на Ансамбъла започва
през 1954 г., когато група певци и музиканти, начело с учителя по музика и цигулар
Атанас Паленков, поставят началото на Тракийския ансамбъл за народни песни и танци.
През 1972 г. Ансамбълът придобива статут на професионален културен институт. Следват
години на дълга и упорита работа, в които той израства в творческо отношение. Оформят
се структурните звена: хор, оркестър и танцов състав. Маестро Стоян Гагов - главен
художествен ръководител на ансамбъла, оставя ярка следа в развитието му. Под
неговото ръководство се променят творческият облик и репертоара. Известни
композитори и хореографи са привлечени като творци, в обновяване и поддържане на
програмата. След административното обособяване на община "Тунджа", през 1988 г.
Тракийският ансамбъл преминава към нея, а през 1993 г. се преименува в Ансамбъл за
народни песни и танци "Тунджа". От 2007 г. Ансамбълът е преименуван на Фолклорен
ансамбъл "Тунджа".
На територията на общината развиват активна културна дейност 40 народни читалища.
Благодарение на тях функционират 39 библиотеки, 10 информационни центрове с
компютърни зали за свободен обществен достъп. Над 60 самодейни колектива, в т.ч.
певчески и танцови формации, коледарски и кукерски групи, групи за пресъздаване на
обичаи развиват интензивна културно-просветна дейност. Поддържат се и се обогатяват
етнографски и краеведски сбирки. Подпомага се и се насърчава подготовката и
отпечатването на краеведски изследвани за населените места. Съвместно с читалищата,
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с отношение и грижа за съхраняване и популяризиране на културното наследство,
община "Тунджа" реализира богат и многообразен Културен календар. В реализацията
му се включват също учебните и детски заведения, младежките организации и клубовете
на пенсионера. Той е наситен с мероприятия, утвърдени във времето и с нови събития,
провокирани от местните общности, от характерните и самобитни традиции.
№

Населено място

Народно читалище

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.

Безмер
Болярско
Ботево
Бояджик
Веселиново
Генерал Инзово
Генерал Тошево
Голям манастир
Гълъбинци
Дражево
Дряново
Завой
Златари
Кабиле
Калчево
Каравелово
Козарево

НЧ "Светлина-1928"
НЧ "Пробуда-1930"
НЧ "Христо Ботев-1928"
НЧ "Джон Атанасов-1928"
НЧ "Йордан Андонов-1927"
НЧ "Никола Й. Вапцаров-1926"
НЧ "Развитие-1905"
НЧ "Напредък-1927"
НЧ "П. Р. Славейков-1928"
НЧ "Прогрес-1936"
НЧ "Светлина-2004"
НЧ "Отец Паисий-1926"
НЧ "Васил Левски-1935"
НЧ "Напредък-1930"
НЧ "Светлина1929"
НЧ "Никола Вапцаров-1929"
НЧ "Просвета-1948"

18.
19. "
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Коневец
Крумово
Кукорево
Маломир
Меден кладенец
Межда
Миладиновци
Могила
Овчи кладенец
Окоп
Победа
Роза

НЧ "Д-р Петър Берон-1941"
НЧ "Съгласие-1929"
НЧ "Виделина-1928"
НЧ "Просвета-1920"
НЧ "Изгрев-1928"
НЧ "Зора-1928"
НЧ "Паисий Хилендарски-1928"
НЧ "Пробуда-1928"
НЧ "Мисъл-1931"
НЧ "Христо Ботев-1929"
НЧ "Васил Левски-1931"
НЧ "Светлина-1929"
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

Савино
Симеоново
Скалица
Сламино
Стара река
Тенево

НЧ "Никола Вапцаров-1928"
НЧ "Искра-1931"
НЧ "Светлина-1928"
НЧ "Христо Ботев-1929"
НЧ "Добри Керанов-1961"
НЧ "Просвета-1910"

36.
37.
38.
39.
40.

Търнава
Хаджидимитрово
Ханово
Чарган
Челник

НЧ "Зора-1927"
НЧ "Васил Левски-1950"
НЧ "Зора-1928"
НЧ "Просвета-1928"
НЧ "Зора-1930"

Една от най-мащабните прояви е емблематичният за региона Международен маскараден
фестивал "Кукерландия" с организатори община Ямбол и община "Тунджа", в рамките на
който се провежда и Националният кукерски празник "Кукериада – Тунджа, Долината на
кукерите". Кукериада се провежда под Патронажа на Министерство на културата и се
утвърди като значимо събитие за региона и страната. Международният маскараден
фестивал и Националният кукерски празник представят многообразието на
маскарадните игри. Кукерските празници в населените места на общината
популяризират красотата на съхранените автентични местни традиции. Кукерските игри
са безценно културно наследство и богатство на територията на община "Тунджа" - те се
играят без прекъсване или като възстановена традицията в селата: Маломир, Челник,
Победа, Дражево, Кабиле, Калчево, Хаджидимитрово, Стара река, Козарево, Веселиново,
Могила, Завой, Търнава, Чарган. Всяка кукерска група носи маски и реквизит,
специфични за населеното място. В селата Генерал Инзово, Голям манастир и др. е
съхранена и друга маскарадна традиция - обичаят "Камила".
Международният маскараден фестивал "Кукерлания“ е една от най-мащабните
междуобщински прояви в областта на културата, в рамките на която „Тунджа“ и Ямбол
обединяват усилията си в обща концепция, насочена към съхраняване и популяризиране
на традиционните маскарадни игри и разработването на уникален туристически продукт
на тяхна основа. Фестивалът има конкурсен характер за маскарадните групи от страната
и представителен за чуждестранните участници. Националният кукерски празник
"Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите" включва изнесени празници по населени
места на община "Тунджа", в т. ч. детски празници, конкурси, представяне на автентични
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ястия и др. Многообразието на празника и положителните отзиви за него са показателни
за потенциала на кукерските игри, който трябва да бъден съхранен и да продължи
популяризирането му. В подкрепа на това е и факта, че много от населените места,
където няма кукерски игри изявяват желание в тях да бъде представен обичаят. С маски
от кожа или плат, богато извезани и украсени, с различна големина (според обичая в
селото), кукерите извършват ритуал по заораване, засяване и др., с благослов за
плодородие и добруване. Гостуването на кукерски и сурвакарски групи от други
населени места в селата изгражда нови взаимоотношения на основата на традициите и
се превръща в платформа за бъдещи проекти и следващи прояви, вдъхновени от
маскарадните игри.
На кукерските игри е посветен проект "Разширяване на фестивали с иновативни
подходи", който община "Тунджа" реализира в партньорство с Асоциацията за
насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, град Одрин, Турция по
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Проектът укрепва
културното сътрудничество между България и Турция и изгражда потенциал за
развитието на туризма, чрез популяризиране на Международния маскараден фестивал
"Кукерландия" в Одрин и околните райони. В резултат на неговото изпълнение са
популяризирани обичаи и традиции в трансграничния район. По проекта са изрисувани
фасади на обществени сгради, монтирани са постаменти в селата Чарган и Кабиле,
вдъхновени от местните традиции и презентиращи колорита на кукерските костюми.
Чрез осигуряване на допълнителен маскараден реквизит- маски, колани, герданета и
цървули, са подкрепени кукерски групи в общината, което дава възможност повече
млади хора да се докоснат до традициите.
Община "Тунджа" промотира кукерските игри и по проект "Хиляда кукерски хлопки за
Българското председателство", финансиран по грантова схема "Подкрепа на инициативи
на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на
Съвета на ЕС 2018". Проектът презентира специфичната и самобитна кукерска традиция
като част от Европейската културна съкровищница. Издаден е фотоалбум и е
организирано интерактивно събитие. По същата схема общината кандидатства и
реализира и други проекти: напр. "Българските традиции в контекста на Българското
председателство и Европейския съюз".
Освен горепосочените инициативи, посветени на маскарадните игри като специфични
местни традиции, други важни прояви в Културния календар на община "Тунджа", са:
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Общински празник на традициите, който представя обичаи, носии, характерни
рецепти и традиции от населените места в общината. Общината получава
финансова подкрепа от Министерство на културата по проект "Интерактивно
културно събитие Фестивал на традициите "Модата се мени, фолклорът остава".
Празникът се провежда в село Генерал Инзово, където се намира и етнографският
комплекс "Старата Акбунарска къща". Той представя предмети, костюми,
характерни за селото експонати.
Общински празник на виното, който се провежда в село Скалица. В рамките на
традиционната проява местни винопроизводители се състезават в конкурсна
надпревара за най-добро вино. Празникът е съчетан с богата културна програма
с участието на местни самодейци и утвърдени изпълнители.
Пролетен празник на коня и конния спорт в с. Тенево – провежда се ежегодно в
покрайнините на населеното място по поречието на река Тунджа. Празникът е
изключително зрелищен и колоритен заради провеждането на традиционните за
Тодоров ден конни надбягвания /кушии/, които събират голяма публика и много
почитатели. Празникът е съпътстван и от много конкурсни прояви, в т. ч. за найнагизден кон и др.
"От Цветница до Гергьовден" - Пролетен празник на хармонията и красотата,
включва конкурси за автентичен обичай, костюм, обреден хляб, великденски
яйца, гергьовски люлки; надпяване за индивидуални изпълнители и др.
Пролетното награждаване "Ромбана", което община "Тунджа", съвместно с
Народно читалище "Н. Й. Вапцаров", с. Генерал Инзово, добавиха към празника
дава възможност за провеждане на една от най-зрелищните и мащабни културни
прояви на територията на общината, която събира на едно място танцови
формации от различни населени места.
Българо-гръцки събор – тази проява се провежда ежегодно в дните около Спасов
ден в местността "Църквичката" – част от Манастирските възвишения в землището
на село Голям Манастир. Проявата се утвърди като една от най-мащабните
международни инициативи в културния календар. Празникът е провокиран от
междуобщинското партньорство и сътрудничество на международно равнище
между "Тунджа" и община Домоку, Република Гърция. Съборът е пример за това
как местната власт може да провокира и подпомага организирането на мащабни
културни прояви, посветени на местните традиции и на тяхната основа да
насърчава приятелството между хората от различни държави.
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Младежки фестивал "Тунджа – творчество и иновации". Фестивалът се утвърди
като една от най-значимите културни прояви и най-мащабната младежка
инициатива в културния календар на общината. Наред с традиционните
състезателни игри, фестивалът включва и богата културна програма с участието
на местни и гостуващи изпълнители от общината, от други населени места в
страната. Традиционно в младежкия фестивал участват и групи от побратимените
на община "Тунджа" държави. Фестивалът включва и творчески, ателиета,
работилници и благотворителни прояви, инициирани от младите хора.

Културният календар включва още богата палитра от прояви, провокирани от местните
общности, сред които: Надпяване и надиграване на самодейни колективи; Фолклорен
събор - надсвирване "Ангел Кръстев" за тъпанджии – солисти и участници в народни
състави; Национален тракийски християнски събор "Спасовден", в който община
"Тунджа" е съорганизатор; прояви за Деня на община "Тунджа" – Международен ден на
Земята 22 април; концерти, театрални представления, изложения, литературни дни и др.;
Национален конкурс за рисунка "Моето Аз"; Национален конкурс "С песните на Бинка
Добрева", Тържествено честване на годишнини от рождението на Джон АтанасовБащата на компютъра, чествания на годишнини на народни читалища, официални
празници и др. Самодейните колективи-танцови и певчески, както и кукерските групи, са
носители на много награди от страната и чужбина. Участието им в тях се организира и
провежда с участието и подкрепата на общината.
Интересен подход на Община "Тунджа" е, че тя реализира много от приоритетите и
потребностите на своята културна политика с ресурсите на външното финансиране. С
ресурсите на ОП "Регионално развитие" и на Програмата за развитие на селските райони,
в предходните програмни периоди са ремонтирани читалищни сгради и е подобрен
обликът в тях. По проект "Празници "Тунджа" - традиции и иновации" е закупено
мащабно мобилно съоръжение- мобилна сцена със съпътстващата я озвучителна и
осветителна техника. По проекти на общината, финансирани чрез Стратегията за местно
развитие 2007-2013 г. са създадени устойчиви условия и е осигурена мобилна среда за
провеждане на културни прояви. По проекти, финансирани от различни програми и
източници, в т.ч. Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция, ОП "Наука
и образование за интелигентен растеж", национални програми, са проведени поредица
от пленери на фасади на обществени сгради, които променят коренно облика на
населените места. Във всяко от мащабните живописни пана са интерпретирани местните
културни специфики. През 2020 г. Община "Тунджа" кандидатства и с два проекта с
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културна насоченост и по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ"Тунджа", които са одобрени за финансиране. Това са "Творческа резиденция Тунджа" маркетинг и популяризиране на местно наследство със средствата на изкуството,
фолклора и традициите" и "Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и
традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните
читалища-потенциал за ревитализация на селските общности".
Налице са опит, експертиза и капацитет в реализиране на проекти, свързани с история,
култура, традиции, образование и др. Има пълно единодействие и синхрон във
формулирането и поемането на конкретни ангажименти към местните общности в
областта на културата между местната власт и читалищата на територията на община
"Тунджа". Местните традиции, техните характеристики и специфика са в основата на наймащабните културни прояви на територията. Като предизвикателство трябва да бъде
посочена необходимостта от подобряване на достъпа до археологически паметници и
други културни обекти, тяхното популяризиране и пълноценно използване за целите на
туризма и за маркетинг на територията. Същият потенциал, който трябва да бъде развит
имат и специфичните местни традиции.
8. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор
Община "Тунджа" включва в състава си 44 населени места – села. Потенциал за
ревитализация на малките населени места, от които се състои общината, както и за
нейното развитие притежават: археологическите обекти и находки на територията,
датирани от различни епохи; съхранените традиции; разнообразието от прояви, в
рамките на Културния календар на община "Тунджа", съчетани с природните дадености
на територията и много други. От направения преглед на реализираните дейности и
проекти, се налага изводът, че общината не просто акцентира върху българските
традиции и културно–историческото наследство, а провежда дългосрочна, целенасочена
политика към промотиране на местните специфики, местните дадености, които да
направят нейната територия разпознаваема и търсена като дестинация. Това се
подчертава и от тематичната насоченост на голяма част от проектите по процедурите на
МИГ- "Тунджа", целящи създаването на специфична местна марка, промотиране на
местни изделия; храни и наследство. Следва да се отбележи, че възможен риск за
популяризиране на културно– историческото наследство съществува, поради липса на
възможности за текущо и устойчиво дългосрочно финансиране на планираните
дейности, а също така и заради недостатъчната активност на бизнеса в този процес-напр.
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за интензивни и мащабни инвестиции в места за настаняване, за промотиране на местни
продукти, за реновиране на обектите за настаняване и други обекти в населените места,
които могат да бъдат посетени от гости на общината. Този риск е констатиран и отразен
от община "Тунджа", (Програма за развитие на туризма), като сред посочените възможни
заплахи е отбелязано и разочарование на посетители и туристи от състоянието на
инфраструктурата, в частност инфраструктурата край обектите с потенциал за развитие
на туризма и др.
Освен потенциала на природните дадености, богатството на културно-историческото
наследство, наследените традиции, важно е да се разгледат и демографските процеси,
състоянието на селищната мрежа, както и други фактори, които оказват влияние върху
развитието на общината.
В Закона за административно-териториално устройство в Република България е
регламентирано общините, районите, кметствата и населените места да се категоризират
по критерии и показатели, определени от Министерския съвет. Категоризацията на
административно-териториалните и териториалните единици в Република България се
извършва от Министерство на регионалното развитие и се обнародва със заповед на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Извършва се мониторинг на
категоризацията на период от две години, а също така и актуализация на
категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици
(задължително година и половина след поредното преброяване на населението и
илищния фонд).
Както вече беше посочено, община "Тунджа" включва в състава си 44 населени места,
всички със статут на села, всяко с различни размери и демографски потенциал, с
различни възможности за образование, култура, отдих, реализация, жилищна площ и др.
инфраструктура. Нейният административен център се намира в град Ямбол, а
съвкупността и свързаността на населените места чрез инфраструктура/ пътната мрежа,
с природните ресурси на територията и културно-историческото й наследство, формират
спецификите на община "Тунджа".
Община "Тунджа" е сформирана с указ № 3005 от 06.10.1987 г., обнародван в брой 78
от 09.10.1987 г. на Държавен вестник: "Закрива Скалишката и Теневската община и
създава Тунджанската община със седалище град Ямбол, която включва населените
места в състава на Скалишката и Теневската община и селата : Безмер, Болярско,
Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Кукорево, Могила, Роза, Стара
река, Търнава , Хаджидимитрово и Чарган, които се отделят от Ямболската община"
/цитат указ от Държавен вестник/.
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Община "Тунджа" е трета категория община. В административно отношение се намира в
Район от ниво 2 - Югоизточен (NUTS II), административна област - Ямбол (NUTS III), а
самата община отговаря на европейската класификация LAU 1. Тя граничи със седем
общини - Ямбол, Стралджа , Елхово (област Ямбол), Нова Загора, Сливен (област Сливен),
Тополовград и Раднево (области Хасково и Стара Загора).
Някои от старите имена на селата в общината са: с. Ак бунар (Генерал Инзово), с. Карапча
(Маломир), с. Пъндъклии (Тенево), с Каяджик (Скалица).
Селата в състава на общината, според Актуална категоризация на населените места от
27.11.2018 г. по код на населеното място; населено място ;код; община ; област;
настояща категория, са както следва:
№

Населено място

Код

Община, Област

Категория №

1.00758
2.03229
3.05308
4.05863
5.05952
6.10776
7.10985
8.14725
9.15789
10.18259
11.23501
12.23557
13.23978
14.30096
15.30956
16.3274
17.35028
18.35609
19.362
20.3768
21.38279
22.40018
23.40484
24.46783

с. Асеново
с. Безмер
с. Болярско
с. Ботево
с. Бояджик
с. Веселиново
с. Видинци
с. Генерал Тошево
с. Голям манастир
с. Гълъбинци
с. Дражево
с. Драма
с. Дряново
с. Завой
с. Златари
с. Генерал Инзово
с. Кабиле
с. Калчево
с. Каравелово
с. Козарево
с. Коневец
с. Крумово
с. Кукорево
с. Маломир

JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25

Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол

8
5
6
6
5
5
8
6
7
6
6
8
8
6
7
6
5
6
6
6
7
6
5
6
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25.47562
26.47682
27.48101
28.48787
29.53299
30.5348
31.56873
32.62757
33.62921
34.65036
35.66456
36.66737
37.67177
38.68878
39.7224
40.73657
41.7703
42.7715
43.80217
44.80306

с. Меден кладенец
с. Межда
с. Миладиновци
с. Могила
с. Овчи кладенец
с. Окоп
с. Победа
с. Робово
с. Роза
с. Савино
с. Симеоново
с. Скалица
с. Сламино
с. Стара река
с. Тенево
с. Търнава
с. Хаджидимитрово
с. Ханово
с. Чарган
с. Челник

JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25
JAM25

Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол
Тунджа, Ямбол

7
7
7
6
6
6
6
7
5
7
6
6
7
6
5
7
6
6
6
7

Към 2018 г., в общината има: 7 населени места от 5-та категория, 22 са от 6 –та
категория, 11 от 7-ма категория, 4 са от 8-ма категория
Понастоящем, в състава на община "Тунджа" в мандат 2019-2023 г. влизат следните
кметства: Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Завой,
Кабиле, Калчево, Козарево, Крумово, Кукорево, Маломир, Могила, Овчи кладенец, Окоп,
Победа, Роза, Скалица, Тенево, Ханово, Хаджидимитрово, Чарган, или общо 23 населени
места със статут на кметство.
Кметски наместници са назначени в следните населени места: с. Асеново, с. Болярско,
с. Видинци, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Гълъбинци, с. Драма, с. Дряново, с.
Златари, с. Каравелово, с. Коневец, с. Межда, с. Меден кладенец, с. Миладиновци, с.
Робово, с. Савино, с. Симеоново, с. Сламино, с. Стара река, с. Търнава, с. Челник - общо
21 населени места с наместничество.
Запазва се тенденцията за намаляване на населението като цяло в общината, както и
застаряване, което съответно рефлектира върху нейното икономическо развитие. Може
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да се направи изводът, че при продължаваща тенденция за намаляване на населението
(в т.ч. и отлив към областен център и други по-големи населени места, с цел реализация
на пазара на труда)) и при продължаващо влошаване възрастовата характеристика,
много села ще бъдат застрашени от обезлюдяване. Негативните демографски процеси
са сходни с тези в областта, в Югоизточен район, като цяло и в малките населени места
в страната. Следва да се отбележи също, че в някои населени места има увеличаване на
населението след преброяването от 2011 г. , напр. Веселиново, Стара река , Завой и др.
Положителен естествен прираст има при ромското население на общината, което се
регистрира в населени места като селата Завой, Веселиново, Кукорево и
Хаджидимитрово (изт. Мониторингов доклад на община „Тунджа“ за 2019 г.)
Съществува значителен дисбаланс на територията по отношение на демографските
характеристики. Налични са населени места с отрицателен прираст, както и села с
положителен прираст. Четири населени места към 31.12.2019 г. са с население под 100
души - Асеново, Видинци, Драма, Дряново, а към същия период - седем с население 1
000 и повече души по постоянен адрес - Безмер, Бояджик, Веселиново, Завой, Кукорево,
Роза, Тенево.
През 2020 г. са съставени 25 акта за раждане, от които 24 акта са пресъставени от
чужбина и 1 акт е съставен в населено място - с. Стара река. Родените деца с постоянен
адрес на територията на община "Тунджа" са 173, като през 2019 са 172. Починалите
лица по постоянен адрес на територията на общината са 596, (със 70 повече от
предходната 2019 година.
По данни от ГД ГРАО /Текущи таблици: Актуална таблица по постоянен и настоящ адрес
към 15.06.2020 г. (по области и общини). ,населението в община "Тунджа" е както следва:
Дата

Население по постоянен адрес в
Община „Тунджа“
общо

Население по
настоящ адрес в община „Тунджа“
общо

към 15.06.2020 г.

20 844

25 009

към 15.12.2020 г

20 712

24 758

Към 2020 г. се наблюдава засилване на интереса на все повече нови и млади хора към
населените места на територията на общината, особено в близост до нейния
административен център в гр. Ямбол (респ. в близост до областен център).). Направените
изводи за населението към месец август 2020 г. на територията на общината, по настоящ
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и по постоянен адрес, на възраст от 18 до 40 години, както и от 18 до 29 години, по данни
от общинска администрация и данни от кметове и кметски наместници, са представени
от ръководството на общината при провеждане на дискусия, организирана по случай
Международния ден на младежта /Дискусия ""Младо село"" в община ""Тунджа"/. "/.

На дискусията се обсъждат предизвикателствата и перспективите пред младите хора в
малките населени места, а направените препоръки са добра основа за доразвиване на
общинските политики, насочени към младото поколение.
В Географско представяне на данните за жилища по броя на стаите към 31.12.2019
година, разпределени по статистически зони, райони, области:

Жилищният фонд в област Ямбол, в състава на която е и община ""Тунджа",", в края на
2019 г. се състои от 43.1 хил. жилищни сгради/ 14.3 хил. (33.1%) жилищни сгради в
градовете, в селата - 28.8 хил. (66.9%). /%). /В селата 43.0% от жилищата са с четири и
повече стаи, следвани от тристайните жилища - 35.2%, двустайните - 18.4% и
едностайните - 3.4%.Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.6, като за
градовете показателят е 1.9 лица, а за селата - 1.2. Средната полезна площ на едно
жилище в областта е 68.7 кв. м., като от градовете тя е 69.7 кв. м., в селата - 67.3 кв. м.м.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 35.9 кв. м., като за
градовете тя е 31.1 кв. м., а за селата - 47.6 кв. м. / изт. сайт ТСБ - - Югоизток, Отдел
„Статистически изследвания - Ямбол“/
Към 31 декември на съответната година , жилищата на територията на община ""Тунджа""
са:
Година

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Брой
жилища

16 405

16 410

16 420

16 421

16 431

16 440

16 450

16 470

16 481

През периода 2011-2019 г жилищната площ в общината е:
Година

Жилищна площ (в кв. м)

2011 г.

913 908

2012 г.

914 315

2013 г.

915 202

2014 г.

915 673
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2015 г.

916 252

2016 г.

917 045

2017 г.

917 683

2018 г.

919 157

2019 г.

981 222

Изт. таблица НСОРБ Regional statistics, отдел "Статистика на населението и жилищния
фонд" - дирекция "Демографска и социална статистика".
По данни на НСИ, през 2018 г. По данни на НСИ, през 2018 г. общината е на първо място
в областта по брой жилищни сгради. Панелните са 68, стоманобетонни са 92, а тухлените
15 722. Жилищата са 16 470. По форма на собствеността са, както следва: държавни и
общински са 139, частни на юридически лица са 97, частни на физически лица - 16234.
От тези 16470, по брой на стаите 1-стайни 681, 2-стайни – 2802, 3-стайни – 5649, 4стайни 3271, 5-стайни 1836, 6-стайни 2231, жилища на 1000 души от населението – 768,
37. Средният брой лица на 1 жилище е 1,3. Въведени в експлоатация сгради и жилищна
площ през 2018 г. са 20, от които нови са 18, а разширени 2. Полезната площ на
жилища към 31.12.2018 г. е 1133881 кв.м., жилищната е 919157 кв. м., а спомагателна
153653 кв.м.
Местата за настаняване през 2018 са 3, с брой на стаите 54 и леглова база -97 легла,
реализирани са 7010 бр. нощувки, а пренощувалите лица са 2699. Два са хотелите, с
общо 81 легла/източник Районите, областите и общините в Република България 2018,
НСИ, 2020/
През 2019 и 2020 г са въведени в експлоатация следните жилищни и други сгради:
1. Жилищни сгради в регулация 2019 г. - 10 бр.
2. Жилищни сгради в извън регулация 2019 г. - 3 бр.
3. Други сгради в регулация 2019 г. - 6 бр. - включва гаражи и стопански сгради
4. Други сгради в извън регулация 2019 г. - 23 бр.
5. Жилищни сгради в регулация 2020 г. - 16 бр.
6. Жилищни сгради в извън регулация 2020 г. - 3 бр.
7. Други сгради в регулация 2020 г. - 17 бр. - включва гаражи и стопански сгради
8. Други сгради в извън регулация 2020 г. - 10 бр.
Одобрени подробни устройствени планове:
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1. Жилищни извън регулация 2019 г. - 8 бр.
2. Други сгради в извън регулация 2019 г. - 24 бр.
3. Жилищни сгради в извън регулация 2020 г. - 3 бр.
4. Други сгради в извън регулация 2020 г. - 11 бр./ източник ТСУ общинска
администрация/общ. Тунджа/
Етническата принадлежност на населението се регистрира и отразява на базата на
доброволното самоопределяне на лицата. На територията на общината преобладава
българското население -89,4 %. Принадлежност към ромския етнос са заявили 8,7 %, към
турския етнос – 0,5 %, а под 1% са лицата, самоопределили се като представители на
други етнически групи. При анкетирането не са отговорили около 5.6 % от населението
и не са се самоопределели около 0.8 %. Положителен естествен прираст има при
ромското население на общината, което се регистрира в населени места като селата
Завой, Веселиново, Кукорево и Хаджидимитрово. В населените места с компактно
ромско население са налице обстоятелства и характеристики, като нисък здравен статус,
нисък стандарт на жизнената среда и лоши битови условия. Планът за действие на
Община "Тунджа" в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в
област Ямбол за периода 2015-2020 година е разработен по приоритети, сред които е
жилищни условия. За село Завой е изработен и процедиран в МЗХГ подробен
устройствен план- план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор
30096.500.0 /ПИ 031058 по КВС/ с площ 10,750 дка за жилищно строителство и
включване в регулацията на населеното място. С Решение на МЗХГ № К33-21/ 25.10.2012
г. е сменено предназначението на земеделска земя за жилищно строителство.
Предвидени са 24 бр. урегулирани поземлени имота. За село Бояджик е изработен и
одобрен подробен устройствен план- план за регулация и застрояване с обхват 41,776
дка за жилищно строителство. С Решение на МЗХГ № К33-21/ 12.12.2014 г. е разрешено
включването в строителните граници на с. Бояджик. С Решение на МЗХГ № К3317/20.08.2015 г. е променено предназначението на земеделска земя. Предвидени са 73
бр. урегулирани поземлени имота. През 2013 г. за с. Кукорево е изработен подробен
устройствен план с обхват 26,009 дка. За с. Хаджидимитрово е изработен подробен
устройствен план- план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор
77030.500.1 /ПИ 021019 по КВС/ с площ 5,986 дка за жилищно строителство. С Решение
на МЗХГ № К33-14/ 09.07.2015 г. е разрешено включването в строителните граници на
с. Хаджидимитрово. Със същото решение е утвърдена площадка за проектиране.
Предвидени са 20 бр. урегулирани поземлени имоти /изт. Мониторингов доклад на
община "Тунджа" за 2019 г./
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В община "Тунджа" има имоти, годни за жилищно застрояване, в селата Бояджик, Завой,
Козарево, Хаджидимитрово и Калчево с капацитет за застрояване на 10 еднофамилни
къщи (с общо 10 социални жилища). Общината разполага с разработена документация,
която може да се реализира при наличие на възможности за финансиране. Тези
социални жилища ще способстват за изграждане на нов сграден фонд в общината, който
да позволи настаняването и подобряването на жилищните условия на уязвими групи от
територията на населените места.
В общината са налични 8 броя общински жилища в Тенево и Скалица, както и 24 броя
апартамента в два жилищни блока в село Маломир, прехвърлени безвъзмездно на
община "Тунджа", които се нуждаят от рехабилитация. Потенциалът на находящите се в
село Маломир апартаменти към настоящият момент не е оползотворен. Той може да се
използва за разширяване на спектъра на социалните услуги в общността, което ще
допринесе за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот на нейните
жители.
От анализа на селищната мрежа, включваща много на брой населени места, се налага
изводът за трайна тенденция на продължително намаляване и застаряване на
населението; неравномерно развитие на селата (например близо до адм. център респ.
областен център и тези по нейната периферия). Сравнително добре обезпечен е
жилищния фонд (с малки изключения в местата с компактно ромско население, където
общината полага усилия за подобряване на състоянието на жизнената среда), като
същевременно спада демографската маса. Този проблем може да попречи на
нормалното функциониране на училища, детски градини и др. Следва да се отбележи
целенасочената политика на общината по отношение на младото поколение в общинатаотмяна на такси за детски градини, обедно хранене и други. Реализират се
образователни, културни, социално-здравни и други проекти, насочени към местната
общност. Полагат се усилия по отношение на подобряване на инфраструктурата, които
трябва да продължат по-интензивно, повишавайки качеството на живот на населението
(ремонт на площадни пространства, улици, тротоари, водопреносна мрежа, енергийна
ефективност и др.) Наличните функциониращи общински жилища са недостатъчни за
обезпечаване на уязвими групи от населението, което повишава риска от тяхната
социална изолация, съществува неоползотворен потенциал в с. Маломир за
задоволяване на социалните потребности на населението. Общината, със съхранени
традиции и специфики на населените места, следва да насочи усилия към балансирано
развитие на територията, оползотворявайки местоположение, богатството на природни
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ресурси и културно-историческо наследство, които благоприятстват развитието на
туризма.
9. Анализ на връзката със съседните територии извън административните ѝ
граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места
в рамките на общината
Площта на община "Тунджа" формира 1,1% от територията на България, 8,3% от площта
на Югоизточен район за планиране и 36,3% от територията на област Ямбол. Общината
включва в състава си 44 населени места изцяло от селски тип, разположени около
областния център в гр. Ямбол – самостоятелна община, като административната сграда
на общината е разположена в гр. Ямбол. Тази специфична административно –
териториална особеност на община "Тунджа" прави всички населени места (села),
включени в състава й, равнопоставени от административна гледна точка. Община
"Тунджа" граничи общо със 7 общини, включени в състава на 4 области: Югоизток:
община Стралджа (област Ямбол), община Елхово (област Ямбол); Югозапад: община
Тополовград (област Хасково), община Раднево (област Стара Загора); Северозапад:
община Сливен (област), община Нова Загора (област Сливен); Община "Тунджа"
окунторява областният център община Ямбол в северната си част. Положението на
община "Тунджа" и наличието на територията ѝ на важни транспортни връзки, както от
републиканската пътна мрежа, така и международни са фактор за цялостното ѝ
развитие. Територията на община "Тунджа" се пресича от АМ "Тракия", която е част от
трансевропейски транспортен коридор №8, /София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол
– Бургас/ и преминава северно от селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле и
Веселиново. Републиканската пътна мрежа в община "Тунджа" е представена и от пътища
I-ви, II-ри и III-ти клас. Първокласните пътища заемат най-малък дял в структурата на
републиканската пътна мрежа и са част от пътните отсечки Сливен-Ямбол и Ямбол-пътен
възел "Петолъчката". Основна транспортна ос в община "Тунджа" е първокласен път I-7,
по който се осъществяват транспортните връзки със Северна България, както и с центъра
на ЮИР – Бургас и Черноморието, и Република Турция.
Територията на община "Тунджа" разполага с природни ресурси-почви, види, климат,
защитени видове и зони и др., както и с богатството на културно-историческото
наследство.
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По същество, границата със седем общини представлява седем различни възможности
за териториално сътрудничество във всички сфери, в зависимост от желанието,
обединяването и/или възможностите на общините в разглежданата територия.
Изключителни възможности за териториално сътрудничество притежават потенциалите
на културно-историческото наследство, промотирането на местни специфики и
валоризацията на културното наследство, както и развитието и опазването на природни
ресурси, възможностите за обмен на добри практики и реализиране на дейности в
сферата на социалните услуги, инфраструктура, интеграционни политики и др.
Утвърденият във времето Международен маскараден фестивал "Кукерландия", с над
двадесетгодишна история, несъмнено е най-красноречивият пример за добро
териториално сътрудничество между организаторите - община Ямбол и община
"Тунджа". В него винаги участват много групи от съседни общини и области, като напр.
общините Елхово, Стралджа и групи от Сливен. Дообогатен с включването на
Национален кукерски празник "Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите", той е една
от най-значимите културни прояви за региона и страната. По време на състезателните
дефилета в гр. Ямбол и на възстановките на кукерските игри в селата на община "Тунджа"
се организират базари, изложения и други които обслужват туристическия поток. Това е
подходяща възможност да се промотират и други места в региона, които да бъдат
посетени. Дори и да не бъдат включени други съорганизатори на фестивала, като опция
могат да се разположат кътове на съответните общини, които да представят рекламни
материали на общината и други продукти, които ги популяризират. Изнесените кукерски
празници по населени места в община "Тунджа" представят самобитната и специфична
автентична атмосфера. Местата за настаняване и тяхното развитие и разширяване
зависи в голяма степен от нагласите и мотивацията на местния бизнес, което влияе на
пълноценното оползотворяване на потенциала на културните прояви. Необходим е
активен диалог, взаимно промотиране на културни прояви и възможности за отдих и
развлечения между съседните общини на основата на ефективното и пълноценно
териториално сътрудничество.
Общинският празник на виното в с. Скалица, също има потенциал да се развие като
основа на териториално сътрудничество, организиран от няколко общини.
Доразвиването и надграждането на концепцията и на неговия мащаб ще го направи от
празник с местно значение в празник с регионално значение. Съществуващите винарски
изби в региона дават възможности за комбинирани маршрути за винен туризъм (
"Тунджа", Нова Загора, Ямбол), като те могат да се съчетаят с дегустация и на млечни и
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други местни продукти и включване на презентации на характерни и специфични
традиции. Централното събитие може всяка година да е в различна община от региона,
което да разчупи формата на проявата, да включи нови публики и участници. Следва да
се отбележи, че по отношение на презентиране на местни традиции и продукти,
съществуват много възможности за сътрудничество и съвместно промотиране. Такъв
опит има община "Тунджа" при провеждането на Общински празник на традициите
"Модата се мени, фолклорът остава", който представя обичаи, носии, характерни рецепти
и традиции от населените места в териториалния й обхват. Празникът на традициите има
потенциал да обедини съседните общини в общ продукт, представящ местните
специфики на района-носии, обичаи, ястия и други. Подобен заряд има и Пролетен
празник на хармонията и красотата - конкурси за автентичен обичай, костюм, обреден
хляб, великденски яйца, гергьовски люлки; за индивидуални изпълнители "От Цветница
до Гергьовден". Като подходящо място за изява, той отдавна привлича и групи от други
общини. Обогатен с включването на пролетното надиграване "Ромбана", той също може
да се организира съвместно с друга община. Подобни примери могат да бъдат посочени
и с други прояви от Културния календар на община "Тунджа".
Друг пример за добра връзка със съседните територии, която може да се доразвие е
проектът "Тонзос – Магията на Тунджа" – Маркетинг на туристическа дестинация Тунджа
– Стралджа – Ямбол – Болярово“, реализиран с ресурсите на ОПРР с бенефициент
община "Тунджа" и партньори общините Ямбол, Стралджа и Болярово. Съществуващите
разработени дестинации могат да се обогатят, а също така да се създадат и изцяло нови
туристически продукти въз основа на природното богатство и културно-историческото
наследство в общината и съседните общини. В община Нова Загора се намира
праисторическа селищната могила в с. Караново. Със своите пластове, тя се превръща в
еталон за изследванията на праисторическите култури, като сред многото ценни
предмети, дело на човека, обитавал тези земи преди хилядолетия е и първият в Европа
сърп, направен от рогата на елен. Особено важно място заема Карановския печат, като
според специалистите в областта този малък глинен печат с врязани знаци е първите
фази на писменост на континента. Тя е поставена в списъка на стоте национални
туристически обекта.
На териториите на общините Болярово и Елхово също се намира ценно археологическо
наследство - "Малкото кале" с. Воден (Болярово), а в музеят в Елхово могат да се видят
експонати от земите в района, находки от експедицията, ръководена от Даниела Агре
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от НАИМ – БАН, която има дългогодишни проучвания на тракийската култура в Елховско,
каменни скиптри от бронзовата епоха и др.
На територията на община "Тунджа" потенциал за културно-исторически туризъм с
включването на съседни общини и територии притежават Археологически резерват
Кабиле, както и селищната могила край село Драма, където може да се изгради
Посетителски център за представяне на праисторическото поселение - Център за
образователен туризъм, исторически и краеведски атракции и възстановки в с. Драма,
община "Тунджа". Посетителският център може да бъде използван за провеждане на
изнесени интерактивни уроци и занимания, за образователен туризъм, включително и за
организиране и провеждане на анимирани тематични туристически и образователни
програми в направленията Праистория и Краезнание. В сградата ще се разположат
експозиционни площи, интерактивни образователни работилници в направления
Праистория и Краезнание. Освен тях, следва да се обособят леглова част, зона за
хранене, административна част, сервизни и складови помещения. Актуална е и
възможността Археологически резерват Кабиле и праисторическото селище Драма да
се обвържат в обща концепция с обекти от съседни общини, граничещи с община
"Тунджа". Те могат да бъдат обвързани в общи туристически концепции и културно –
исторически марврути със селищната могила в Караново, музея в Елхово, РИМ - Ямбол,
Ар Кабиле, Безистена - Ямбол и др.
Необходимо е да се проучат потребностите на местните общности и потенциалът на
сградния фонд за разкриването на нови центрове, предоставящи социални услуги на
междуобщинско равнище. Много добър пример в тази посока е дейността на ДЦПЛУ
/Дневен център за пълнолетни лица с увреждания/ в с. Веселиново, където се обгрижват
потребители от град Ямбол и община "Тунджа".
Изключителни възможности за териториално сътрудничество и развитие притежават
секторите пазар на труда и заетост; образование и професионално обучение;
изграждане и развитие на индустриални и логистични зони; пътна инфраструктура;
управление на отпадъците .
Община "Тунджа" има потенциал за развитие, който може да се повиши при добро
териториално сътрудничество със съседни общини в общи инициативи и проекти в
различни сфери, в обмен на добри практики, насочени към силно и интензивно
регионално развитие в полза на местните общности.
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10. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на общината
Стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена,
икономическа и тематична рамка за развитието на Югоизточен регион, в който попада и
община "Тунджа", в годините на новия програмен период 2021-2027 г. е Интегрираната
териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2.
Стратегията е разработена в съответствие с Националната концепция за пространствено
развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на
секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото развитие,
здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния
сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.
Определени са следните три приоритета за развитие на региона:
1. Приоритет 1: Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на
Югоизточен регион
2. Приоритет 2: Подобряване на образователното равнище на населението и
качеството на живот в Югоизточен регион
3. Приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските,
селските и крайбрежните региони, както и трансгранично сътрудничество.
В техния контекст могат да бъдат реализирани мащабни инфраструктурни и други
проекти в подкрепа на развитието на местните общности с регионално и национално
значение, които да окажат силно положително влияние и въздействие върху територията
на община "Тунджа".
Проект "Доизграждане на Болничен комплекс към "МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Ямбол" АД
"Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" – Ямбол" АД е
единственото държавно лечебно заведение на територията на област Ямбол с най-широк
спектър от предлагани здравни услуги и най-голям брой болнични легла. Основната част
от населението на община "Тунджа", а и на област Ямбол ползват болнична грижа в това
лечебно заведение
Основна цел на проекта: осигуряване на качествено и законосъобразно строителство за
Доизграждане на Болничния комплект, като основен фактор за осигуряване на
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качествено и съвременно здравеопазване и подобряване на условията за живот на
населението в областта.
Очаквани резултати от реализацията на проекта: ефективно, законосъобразно,
качествено и срочно изпълнение на строително – монтажните работи; създадени
предпоставки за осигуряване на качествено и съвременно здравеопазване и
подобряване на условията за живот на населението в областта.
"Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в
обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол"
BG16M1OP002-1.016-0003-C02, Бенефициент ВиК - Ямбол
Инженеринг за изграждане на нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" Ямбол: Дейност 2 обхваща проектиране, строителство и авторски надзор за обект
"Изграждане на нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана", който е част от
инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и
канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“. Обектът е от I категория, съгласно чл.2, ал.2, буква б,
точка 4 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – жълта книга.
В рамките на дейността се включва:
- Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности,
както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за
проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му;
- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно Наредба № 4
от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и
институции съгласно изискванията на нормативната база;
- Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското
законодателство;
- Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект;
- Вписване на работните проекти в разрешение за строеж и законосъобразно започване
на строителството;
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- Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и
свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с
нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците;
- Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и
изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта
в експлоатация;
- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и
предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни
съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 и Сертификат
за Приемане от Инженера;
- Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 ;
- Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите,
отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Трасето на
водопровода е с обща дължина 6546 метра и е разделено на три части с различни
диаметри, както следва: L1 = 6171 m с диаметър DN500 чугун; L2 = 193 m с диаметър
DN300 чугун; L3 = 182 m с диаметър DN250 чугун. Предвидено е и възстановяване на
настилките върху 490 метра от трасето на провода.
Обща стойност на проекта: 31 231 619.65 BGN, от които БФП - 23 241 530.29 BGN,
Собствено финансиране - 7 990 089.36 BGN. Общо реално изплатени суми - 3 880 761.96
BGN. Процент на съфинансиране от ЕС - 85%.
"Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и
биоразградими отпадъци на Община Ямбол"
BG16M1OP002-2.005-0014-C01, Бенефициент община Ямбол
Настоящия проект предвижда да бъде изградена една компостираща инсталация с
капацитет от 2 400 т/год. разделно събрани зелени и дървесни отпадъци. Избраната
технология е компостиране в открити клетки с навес, която използва автоматизирана
система за размесване и разбъркване. Към системата има включено аериране, което е
предпоставка за по-бърз и качествен процес по компостиране и се осъществява на
първите 25 м. Необходимото оборудване и техника за компостиране в открити клетки с
автоматизирана система за размесване и разбъркване включва: челен товарач, шредер,
сито, система за разбъркване и размесване, система за аериране и контролни табла.
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За сметосъбирането се планира закупуването на 1 бр. сметоизвозен автомобил с
капацитет 7 куб.м. и 108 бр. контейнера за разделно събиране на зелени и дървесни
отпадъци с обем 1,1 куб.м.
Площадката се намира в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област
Ямбол, ЕКАТТЕ 77030, УПИ II300, с обща площ от 8 000 кв.м. Теренът е относително
равен, с наклон от около 7 % в посока югозапад – североизток. Достъпът се осъществява
по ново-предвиден път с дължина около 210 м. Електрическото захранване се
осъществява от нов трафопост в рамките на парцела, като връзката с мрежата е около
330 м. Електрозахранването/връзката с мрежата и пътното отклонение ще бъдат
изградени със средства на Община Ямбол и не са предмет на финансиране с
безвъзмездна финансова помощ. Предвижда се осигуряване на павилиони за
административните и битови функции. Изграждането и въвеждането в експлоатация на
инсталацията за компостиране ще допринесе за намаляване на количеството
депонирани биоразградими отпадъци.
Обща стойност на проекта: 3 702 737.60 BGN, от които БФП - 2 549 369.15 BGN,
Собствено финансиране - 1 153 368.45 BGN. Общо реално изплатени суми - 549 769.16
BGN. Процент на съфинансиране от ЕС - 85%.

11. SWOT-анализ.
SWOT-анализът е класически и популярен метод за стратегически анализ и планиране,
разработен за нуждите на бизнеса и широко използван от мениджърите на компании за
идентифициране състоянието на фирмите, анализиране на различни ситуации и вземане
на решения за тяхното управление, както и за очертаване на тенденциите в тяхното
развитие. Получените резултати се представят във формата на SWOT таблица. Методът е
създаден от Албърт Хъмфри от Stanford Research Institute, който заедно с екип от колеги
е провеждал изследвания с него през 60-те и 70-те години на 20-ти век, с цел да се
създаде инструмент, чрез който компаниите да разбират по-добре грешките и провалите
на своето стратегическо планиране. Впоследствие SWOT анализът е припознат и като
изключително полезен инструмент в сферата на регионалното планиране и
разработването на съответните стратегически документи, като днес вече се е превърнал
в неразделна част и се е утвърдил като задължителен елемент от дългосрочните планове
за развитието на общини, области, региони. Той е регламентиран и като задължителна
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процедура при всички планове и програми, свързани с усвояването на структурните
фондове и инструменти на Европейския съюз.
Зад абревиатурата SWOT стоят следните думи:
•

Strengths - силни страни;

•

Weaknesses - слаби страни;

•

Opportunities - възможности;

•

Threats - заплахи.

Чрез SWOT-анализа се извършва оценка на вътрешните за дадена организация или
регион силни страни (Strengths) и слаби страни (Weaknesses), както и на външните за
организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Силните и
слабите страни са специфични характеристики (конкурентни предимства и недостатъци),
част от вътрешната страна на организацията (региона), върху които тя може да оказва
пряко влияние и да ги контролира, докато възможностите и заплахите са предпоставки,
част от външната среда на организацията (региона), над които тя няма влияние и контрол,
но трябва да отчита.
В конкретния случай, когато използваме SWOT анализа за стратегическо планиране на
развитието на община, разглеждаме силните страни (Strengths) и възможностите
(Opportunities) като факторите, които подкрепят развитието на общината, чрез които
може да се осигури нейната бъдеща устойчивост. Слабите страни (Weaknesses) и
заплахите (Threats) са факторите, които ограничават бъдещото развитие и за чието
преодоляване трябва да бъдат предвидени ефективни мерки.
Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се формулират точно приоритетите и целите
за развитието на общината, както и да се планират и реализират конкретни мерки за
коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които
разкриват потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограничаващите
фактори и проблемите, които предстои да бъдат преодолени.
Използването на SWOT - анализа при разработването на ПИРО 2021-2027 г. на община
"Тунджа", предпазва от поставянето на непостижими цели и приоритети за нейното
развитие през плановия период. Вниманието се фокусира върху възможностите и
проблемите, пред които е изправена общината. На базата на задълбочен анализ се прави
регистрация на най-големите проблеми и заплахите за общинското развитие. Този
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анализ дава възможност да се погледне отвъд ежедневните проблеми. Помага да се
откроят наистина важните решения от решенията с временно въздействие. Откроява се
същността на ПИРО и се съгласува стратегическия избор в общия контекст на
стратегическия документ. Анализът също така помага стратегическата рамка да се
формира в унисон с националните и регионалните цели и приоритети.
За да могат да се откроят лостовете за развитие, ограниченията, проблемите и рисковете
за социално-икономическото развитие на община „Тунджа“, е изготвен SWOT-анализ за
всяка изследвана в анализа на икономическото и социалното развитие сфера, като
природните ресурси са представени в комбинация със състоянието на околната среда.
Извършено е анкетно проучване сред идентифицираните заинтересовани страни във
връзка с изготвянето на ПИРО 2021-2027 г. В настоящия SWOT-анализ са представени и
синтезирани резултати от анкетно проучване, което бе проведено между граждани на
община ""Тунджа“ през месец януари 2021 г.".".

Силни страни
•

•

•

Благоприятни природни и климатични условия (благоприятен релеф, плодородни
почви, удобно транспортно-географско разположение, добри земеделски и
екологични условия, обширна площ);
Съхранена природа, територия с изключително биоразнообразие (наличие на 6
защитени територии в обхвата на общината, защитени зони попадащи в
Националната мрежа Натура 2000, добро качество на атмосферния въздух,
отговарящо на стандартите);
Стратегическо местоположение на общината, спрямо ключови европейски и
републикански транспортни артерии;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Добра транспортна достъпност и обвързаност както в рамките на общината, така
и с близко разположеният областен център Ямбол и граничещите общини;
Добре развита транспортна инфраструктура, осигуряваща нуждите на
населението;
Добре развита електроенергийна система;
Напредък при битовата газификация в общината – 200 газифицирани
домакинства в село Кабиле и предстоящо изграждане на газопреносна система в
село Кукорево;
Наличие земеделски производители, прилагащи модерна техника и технологии в
селскостопанското производство;
Традиции в производството и преработката на селскостопанска продукция и
диференцирано и допълващо се земеделско и животновъдно производство;
Селскостопански продукти и продукти на хранително – вкусовата промишленост
с високо качество;
Експортно ориентирани традиционни производства: зърнени и технически
култури, вино, гъши дроб, млечни продукти и др.;
Стабилно развиващи се производствени предприятия – местни и част от
национални и международни икономически структури;
Силно развити отраслови производства – машиностроене, мебелно производство
и др.;
Силно развити логистични дейности и бази, предвид стратегическото
икономическо позициониране на територията и връзката ѝ с основни пътни
артерии;
Много добър административен капацитет на Община "Тунджа" за реализация на
проекти в различни области и сфери;
Активност на общинската администрация и бизнеса по отношение на решаване
на проблеми на общинското развитие, чрез участие в проекти в оперативни
програми, подкрепени от ЕС и др. донорски програми;
Мащабна интегрирана концепция за развитието на територията, изпълнявана чрез
подхода ВОМР от МИГ – "Тунджа";
Създадени партньорства между общинската администрация и НПО сектора,
бизнеса, местните общности и заинтересовани страни;
Богато културно-историческо наследство и разнообразен културен календар на
Общината;
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•
•
•

Целенасочената политика на общината по отношение на младото поколение в
общината - отмяна на такси за детски градини,обедно хранене и др.
Засилване на интереса на нови и млади хора към населените места на
територията на общината;
Добре обезпечен жилищен фонд.

Слаби страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Влошеното състояние на повърхностните и подземните води в териториалния
обхват на общината;
Недостатъчната диверсификация на местната икономика, липса на
високотехнологични и иновативни експортно ориентирани отрасли;
Ниска конкурентностособност на по-голямата част от предприятията и в резултат
на това загуба на външни пазари;
Недостатъчно развито производство на продукти с местна идентичност,
недостъчно развити биологични производства;
Ниска местна произвеждана добавена стойност;
Недостатъчно добре изградена туристическа инфраструктура;
Неразвит селски и други форми на алтернативен туризъм;
Липса на групи/мрежи за бизнес сътрудничество и за производство и маркетинг;
Недостатъчно развити и активни браншови организации;
Неравномерно развитие на селата на територията на общината (близо до
адм.център (областен) център и тези по нейната периферия);
Морално остаряла и амортизирана водопреносна мрежа, с чести аварии и големи
загуби при преноса на води;
Липса на мрежа за отпадни води - такива услуги се извършават само в едно
населено място в общината, в останалите 43 селища не функционира
канализационна мрежа;
Трайна тенденция на продължително намаляване и застаряване на населението;
Нисък дял на населението с висше образование – едва 20%;
Увеличаване на броя на лицата, попадащи в уязвими групи;
Висок процент на безработицата – над средния за страната, нарастване на
циклична безработица и увеличение броя на продължително безработните;
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•
•
•

Относително ниски общи доходи на домакинствата, вследствие на проблемите със
заетостта и големият дял на неактивните лица в работоспособна възраст;
Недостатъчен брой функциониращи общински жилища за обезпечаване на
уязвими групи;
Недостатъчно добре валоризирано и социализирано природно и културно
наследство.

Възможности
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опазване на биоразнообразието с внедряване на съвременни технологии за
намаляване на вредните емисии и управлението на отпадъците;
Потенциал за производство на алтернативен вид енергия, чрез усвояване
потенциала на слънчевата енергия и биомасата; инвестиции в добива на енергия
от възобновяеми източници;
По-нататъшно развитие на процеса на газификация на населените места в
общината;
Насърчаване на развитието на "зелена икономика";
Повишаване конкурентоспособността на модернизацията на местните
производства и подкрепата за производство на продукти с местна идентичност;
Извършване на реконструкция и модернизация на остарялата водопреносна
мрежа за намаляване на загубите при транспортирането на водата;
Диверсифицирането на икономическите дейности, включително развитието на
селски и други алтернативни форми на туризъм;
Подкрепата за високотехнологични и иновативни експортно ориентирани
отрасли;
Привличане на повече чуждестранни инвестиции;
Разширяване на транснационалното сътрудничество чрез участие в създаването
и развитието на международни мрежи и изпълнението на съвместни проекти;
Дейности за противодействие на негативните демографски процеси в общината;
Засилването на вътрешнообластните и вътрешнорегионалните взаимодействия по
отношение на транспортната достъпност, чрез интегриране селищата в
централната и южна част на общината, които са отдалечени от общинския и
областен център;
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Предприемане на спешни мерки по изграждане на селищни пречиствателни
станции за отпадни води и подобряване състоянието на водопроводните мрежи и
канализационната система;
Потенциал за местно развитие чрез усвояване на ресурси по СВОМР чрез МИГ –
Тунджа;
Активно и ефективно използване на възможностите, които предоставят
Европейските фондове, други международни програми и източници за
финансиране на проекти в общината и през новия програмен период;
Предприемане на действия за балансирано развитие на територията на общината;
Продължаване и разширяване на стимулите за задържане и привличане на младо
население на територията на общината;
Засилване на ролята на неправителствените организации като основен партньор
на Общината в планиране и изпълнение на инициативите за местно развитие;
Оползотворяване на възможностите за териториално сътрудничество в различни
сфери със съседните седем общини;
Популяризирането на културно-историческото наследство на територията на
община "Тунджа";
Подобряване на достъпа до археологически паметници и други културни обекти
на територията на общината, с цел развитие и утвърждаване като туристическа
дестинация;
Подкрепа за съхраняване, реклама и валоризиране на местното природно
богатство, културно-историческо наследство, традиции и типични продукти, вкл.
чрез възможностите, които предоставят Европейските фондове, други
международни програми и източници за финансиране на проекти в общината;
Прилагане на успешна брандинг стратегия чрез създаването и утвърждаването на
местна териториална марка, с цел подобряване разпознаваемостта на общината
сред селските райони в Европа.

Заплахи
•
•
•

Подценяване на необходимостта от опазване на биоразнообразието, намаляване
на вредните емисии и управлението на отпадъците;
Неуспех при разширяване процеса на газификация на домакинствата;
Продължаване процеса на небалансирано развитие на населените места на
територията на общината;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Влошаване на демографските процеси и продължаване на тенденцията на
намаляване и застаряване на населението;
Недостатъчни инвестиции за инфраструктурно развитие на общината, вкл.
продължаваща липса на мрежа за отпадни води;
Неравнопоставеност в развитието на територията, както по отношение на
населените места в рамките на общината, така и по отношение на големите
центрове в близост до нея, в резултат на ограничените ресурси;
Невъзможност за идентифициране на подходящи международни партньори за
транснационално сътрудничество;
Продължаващо влияние на световната финансова и икономическа криза,
породена от пандемията от COVID-19 върху икономическото развитие;
Опасност от срив в част от традиционните местни производства, вследствие от
конкурентен натиск от други пазари;
Запазване високия процент на безработица и нарастване делът на скритата
безработица и икономически неактивните лица;
Подценяване на значимостта на инвестициите във възобновяеми енергийни
източници;
Отсъствие на добре обмислена политика за развитие на туризма в общината –
изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща туристическа
инфраструктура;
Подценяване на необходимостта от създаването и утвърждаването на местна
териториална марка за популяризирането на общината.

12. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво,
изготвен от "Национален център за териториално развитие" ЕАД
В резултат от изпълнението на Договор № РД-02-37-76/30.07.2018 г., сключен между
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и "Национален
център за териториално развитие" ЕАД (НЦТР), е разработен Социално-икономически
анализ на районите в Република България. Основната му цел е да послужи като
основна база в процесите на планиране и програмиране на следващия програмен
период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.
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Териториалният обхват на Анализа обхваща цялата страна и всички
административно-териториални и статистически единици. Извършено е сравнение в
развитието на общините, областите, районите и страната, както и сравнение спрямо
аналогични райони в ЕС.
Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни тематични
направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия, чуждестранни
преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); туризъм
(туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално развитие
(демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица),
пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен, железопътен,
въздушен и воден транспорт) и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни
системи и мрежи, водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, телекомуникации,
управление на отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд,
специфики на българския пазар); регионално и градско развитие (териториален
модел, оси и центрове на развитие, агломерационни ареали); околна среда
(състояние, изменение на климата, разходи за околна среда); управление и
административен капацитет; и ефективност на проектите и усвоените фондове по
оперативните програми, съфинансирани от Европейските фондове и от други
финансови инструменти.
Основната цел на анализа е насочена към подобряване на интеграцията между
секторните политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж
и обвързването им с националното пространство. Социално-икономическият
анализ на районите поставя основите на секторните анализи по отношение на
общите параметри на развитие, но не може да ги замени.
Темите анализирани в документа до голяма степен припокриват темите, изследвани
в ПИРО на Община "Тунджа" 2021-2027 г.: икономическо развитие; демографски
анализ; инфраструктурно развитие; развитие на социалната сфера и човешките
ресурси (образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица,
пазар на труда); инвестиции; култура и културно наследство; екологично състояние и
рискове, административен капацитет. Това позволява да се направи съпоставяне на
голяма част от използваните показатели при изготвяне на ПИРО „Тунджа“ с тези на
областно и национално ниво и да се проследят взаимовръзките между тях – къде има
съответствие и къде се отчита разминаване.
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Взаимовръзки между заключенията от Анализа на СЗР и
ПИРО "Тунджа"
Заключения от Анализа на
районите

Демографската ситуация в
страната се характеризира
с продължаващо
намаляване и застаряване
на населението,
намаляваща раждаемост и
задържащо се високо
равнище на общата
смъртност, отрицателен
естествен и механичен
прираст.

Намаляване на дела на
населението в
трудоспособна възраст.
Териториалното
разположение на
населението е предимно в
градовете – 73,5% (2017 г.)
Изчерпан демографски
потенциал на
селата, които до неотдавна
са били източник на
миграция към градовете.

Коефициентът на
икономическа активност
нараства.

Заключения от социалноикономическия анализ
на ПИРО
ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ
Община „Тунджа“ включва
в състава си 44 населени
места, всички със статут на
села, всяко с различни
размери и демографски
потенциал. В тази връзка,
представените стойности
показват значителен
дисбаланс на територията
по отношение на
демографски
характеристики. Налични
са населени места с
отрицателен прираст,
както и села с
положителен прираст.
Намаляване на лицата в
трудоспособна възраст.
Неприложимо за
общината, тъй като няма
градско население.
Към 2020 г. се наблюдава
засилване на интереса на
все повече нови и млади
хора към населените места
на територията на
общината
ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА
Отчетена е тенденцията за
намаляване броя на
заетите в местната

Взаимовръзка

Част от територията на
общината е със същите
характеристики, а част от
нея е с по-добри
показатели от национално
ниво.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Неприложимо за
общината, тъй като няма
градско население.
Общината е с
противоположна
характеристика от тази на
национално ниво.

Общината е с
противоположна
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икономика и намаляване
характеристика от тази на
на населението в
национално ниво.
трудоспособна възраст.
Заетостта на населението
Отчетена е тенденцията за Общината е с
в най-активна възраст (15– намаляване броя на
противоположна
64 години) бележи
заетите в местната
характеристика от тази на
съществен ръст на
икономика и намаляване
национално ниво.
национално ниво в
на населението в
периода 2014-2017 г.
трудоспособна възраст.
Коефициентът на
Висок процент на
Общината е с
безработица намалява.
безработицата – над
противоположна
средния за страната,
характеристика от тази на
нарастване на циклична
национално ниво.
безработица и увеличение
броя на продължително
безработните.
ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ
Общините в България са
ИТСР на Югоизточен
Община „Тунджа“ попада в
класифицирани като:
регион община „Тунджа“ е групата на слабо
силно урбанизирани
определена като слабо
урбанизираните
(централни), средно
урбанизирана
(периферни) общини.
урбанизирани (междинни, (периферна).
при които над 50% от
населението е в населени
места от 5 до 50 хил. жит.
или общините са с център
град от 5 до 50 хил.
жители) и слабо
урбанизирани
(периферни).
В Анализа на районите са
В ИТСР на Югозиточен
Според анализа в ИТСР,
определени
регион Община „Тунджа“
благодарение на броя и
агломерационни
заедно с Община Ямбол
качествата на
образувания по дадени
формират
агломерационните ареали
критерии.
агломерационния ареал на в Югоизточния регион,
Ямбол.
регионът има сериозно
преимущество пред
останалите региони и
четирите ареала биха
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могли да работят като
балансьор на София.
ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
БВП и БВП на глава от
На ниво „община“ не се
Общината е със сходна
населението нараства.
поддържа информация за
характеристика като на
БВП, но за област Ямбол
национално ниво.
показателят нараства.
Нараства
На ниво „община“ не се
Общината е със сходна
производителността на
поддържа такава
характеристика като на
труда.
информация.
национално ниво.
Производителността на
труда в Ямбол расте бързо,
но на този етап остава
ниска – през 2018 г.
произведена продукция на
човек от населението
достига 15 хил. лв. при
25,9 хил. лв. средно за
страната.
Най-голям брой МСП са в
Най-голям е делът на
Общината е със сходна
групата на
микро предприятията в
характеристика като на
микропредприятията (от 0 общината, съответно 93%, национално ниво.
до 9 заети), достигат
а малките представляват
92.47% (2017 г.) от общия
6%.
брой предприятия в
нефинансовия сектор,
следвани от втората група
(от 10 до 49 заети).
Атрактивността
на Община „Тунджа“
Общината
притежава
българския туризъм се притежава висок
характеристики,
формира от културно- потенциал за развитие на
определени в Анализа на
историческо наследство, туризма – богато
районите за развитие на
природни
ценности, културно-историческо
туризма.
разнообразни
пейзажи, наследство, в съчетание с
качествени услуги и добра фолклорните традиции и
свързаност/достъпност.
природните дадености.
ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА
Обхватът на деца в
Местата в детските
Общината е с по-добра
предучилищно
градини в община са
характеристика от
образование е намалял до
националното ниво.
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степен, че всяко пето дете
не посещава детска
градина.
Увеличаващи се разходи в
сферата на социалното
осигуряване, подпомагане
и грижа.

достатъчни, за да обхванат
всички деца.

Увеличаване на броя на
Общината е със същата
лицата, попадащи в
характеристика като на
уязвими групи и
национално ниво.
малцинствени общности
изисква последователни
действия в подкрепа на
социалната интеграция и
предоставянето на услуги
в общността.
Неравномерното
Необходимо е
Общината е със същата
териториално
разширяване на спектъра
характеристика като на
разпределение на мрежата на социалните услуги в
национално ниво.
от социални услуги по
общността; недостатъчен
общини, неподходящата
брой общински жилища за
материална база.
обезпечаване на уязвими
групи от населението.
ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
В национален план
Електроенергийната
Общината е със същата
електроенергийната мрежа система в общината е
характеристика като на
е добре развита и всички
добре развита. Няма
национално ниво.
населени места са
населени места от
електроснабдени.
общината, до които няма
захранване или мощността
е недостатъчна.
Газопроводната мрежа в
Наблюдава се напредък
Общината е със сходна
България има нужда от
при битовата газификация характеристика като на
доразвитие. Необходимо е в общината – 200
национално ниво.
и увеличаване на дела на
газифицирани
газифицираните
домакинства в село
домакинства до
Кабиле и предстоящо
набелязаната цел до
изграждане на
30% през 2020 г.
газопреносна система в
село Кукорево.
Нарастване на участието
Не е развита за Община
Изводите и препоръките,
на ВЕИ в енергийния
„Тунджа“.
направени в Анализа на
баланс на страната. Новият
районите, са валидни и за
акцент в използването на
община „Тунджа“.
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ВЕИ е да се насочи към
децентрализирано
производство на енергия
от ВИ, предимно за
собствени нужди и
присъединяване към
мрежите с по-ниско
напрежение, което ще
намали и разходите за
пренос.
Често срещан е проблема
с „режим на
водоснабдяване“, който
силно влошава качеството
на живот на населението.

Водопроводната мрежа е
морално остаряла и
амортизирана. Честите
аварии, особено през
летния период, влияят
неблагоприятно върху
непрекъснатостта на
водоподаването. В област
Ямбол най-уязвима е
община „Тунджа“, където
7,4 % от населението (2
населени места) е на
режим
Изключително високо ниво Преносът на води е
на загуби на вода (средно
съпроводен с големи
около 60%)
загуби. Делът на загубите
при транспортирането на
вода в област Ямбол
достигат 76%.
Значително по-големи
Няма данни за количества
количества образувани
рециклирани отпадъци.
отпадъци на човек в
Добра практика: проект
България в сравнение с ЕС, "RECYCLING" - "Към
ниска степен на
качествен живот чрез
рециклиране на битовите
рециклиране", който се
отпадъци.
реализира от Сдружение
МИГ – „Тунджа“, по
Програмата за
трансгранично
сътрудничество България -

Общината е със сходна
характеристика като на
национално ниво.

Общината е с по-лоша
характеристика от тази на
национално ниво.

Общината е със сходна
характеристика на тази на
национално ниво.
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Национален проблем по
отношение състоянието на
атмосферния въздух е
замърсяването с фини
прахови частици (ФПЧ),
което е сред най-високите
в ЕС. То има ясно изразен
сезонен характер.
Подобрява се качеството
на повърхностните води в
страната.

Турция. В рамките на
изпълнението на проекта
са закупени и
предоставени на
земеделски производители
от община „Тунджа“
специализирани
контейнери за
рециклиране на химически
опасни отпадъци.
ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА
На територията на община
„Тунджа“ няма значими
местни източници на
емисии от замърсители на
атмосферния въздух. Но
проблемът с отоплението
на „твърдо“ гориво е
характерен и за нея.
Качеството на
повърхностните и
подземните води в
общината е лошо.
В община „Тунджа“ не
съществуват предпоставки
за голямо шумово
натоварване.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.

Общината е с по-лоша
характеристика като на
национално ниво.

Нивата на шум в поОбщината е с по-добра
голямата част от
характеристика от тази на
изследваните пунктове
национално ниво.
надвишава граничните
стойности за съответните
населени територии.
ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Наличието на
Общината привлича все
Изводите, направени в
административен
повече средства от ЕСИФ, Анализа на районите, са
капацитет в местните
което показва
валидни и за община
власти за усвояване на
повишаването на
„Тунджа“.
средства по оперативни
капацитета й.
програми и натрупването
на инвестиции с
икономически и социален
характер, подкрепени от
оперативните програми, са
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важно условие за растежа
на териториалните
единици.
Силна зависимост от
Проектите, които се
Изводите, направени в
европейските фондове и
реализират от Общината,
Анализа на районите, не са
помощи и несъобразените почиват на задълбочени
валидни за община
с местния потенциал и
анализи на местните
„Тунджа“.
характеристики
потребности и целят
приоритети и проекти, без повишаване качеството на
задълбочен анализ на
живот на жителите на
потребностите,
„Тунджа“.
ефективността,
управлението и
поддържането на
изградените обекти.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В АНАЛИЗА НА
РАЙОНИТЕ
Търсене на възможности
Предложението е отчетено Неприложимо
за изграждане на обща
при изготвянето на ПИРО
индустриална зона между „Тунджа“, имайки предвид
областите Ямбол и Сливен. че общината е част от
агломерационния ареал на
Ямбол.
Развитие на туризма, който Предложението е отчетено Неприложимо
има най-висок дял в
при изготвянето на ПИРО
приходите от този сектор „Тунджа“.
в националната
икономика.
Потенциал за
Предложението е отчетено Неприложимо
икономически растеж и
при изготвянето на ПИРО
иновации.
„Тунджа“.
III.

Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциал на
общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред
регионалното и пространственото развитие на територията на общината на основата на
икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за преодоляване на
различията между градските и селските територии.
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Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и приоритетите
на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-високите
нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. Целите
на плана следва да отразяват местните потенциали за развитие и да се съсредоточават
върху решаването на конкретните проблеми на общината. (следва да бъдат набелязани
ограничен брой ключови приоритети, които да отразяват избрания фокус и специфика
за развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на
конкретните потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и
универсални цели и приоритети.)

ВИЗИЯ: Община „Тунджа“- среда на устойчив и приобщаващ растеж със
сплотена местна общност, с хармонично и балансирано развитие на
територията, с качествени социално-интегрирани политики, с потенциал
за сътрудничество в услуга на хората, с развита местна икономика и
съхранена идентичност.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Устойчив икономически и приобщаващ растеж и иновации в
развитието на територията. Разумно управление на собствеността.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално-ангажирани, интегрирани политики, жизнен стандарт
и качество на живот

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Хармонична и балансирано развита територия с подобрена
инфраструктура и съхранена околна среда

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Местна идентичност и териториално сътрудничество в услуга на
хората
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ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ:
Основните приоритети за развитие на община "Тунджа" през периода 2021-2027 г. са
формулирани, както следва:
1. ПРИОРИТЕТ 1. Устойчив икономически и приобщаващ растеж и иновации в
развитието на територията. Разумно управление на собствеността
1.1. Специфична цел 1: Оползотворяване на местния потенциал за
икономическо развитие и иновации на основата на териториалните
дадености,
природните ресурси, демографски характеристики и
специфики
1.1.1. Мярка 1.1.1. Придобиване и разумно управление на общинска
собственост, като източник приходи в общинския бюджет през
следващите години;
1.1.2. Мярка 1.1.2. Преобразуване от публична в частна общинска
собственост на сгради с отпаднала необходимост по
предназначение, с цел дългосрочно отдаване под наем и
оползотворяване на потенциала им;
1.1.3. Мярка 1.1.3. Провеждане на процедури за деактуване от страна на
държавата на имоти, които са важни за устойчивото развитие на
общината;
1.1.4. Мярка 1.1.4. Актуализиране на съществуващите кадастрални
планове и карти и разработване на нови;
1.1.5. Мярка 1.1.5. Изграждане и подобряване на качеството на
общинската пътна мрежа, на състоянието на водопреносната и
канализационната мрежи със значение за икономическото и
стопанско развитие на територията;

1.2.

1.1.6. Мярка 1.1.6. Обновяване и доразвиване на енергийната
инфраструктура и газопреносната мрежа със значение за
икономическото и стопанско развитие на територията;
1.1.7. Мярка 1.1.7. Усъвършенстване и въвеждане на иновативни
технологии за поддържане на публичните регистри и прозрачно
управление на общинската собственост в електронна среда
Специфична цел 2: Осигуряване на адекватна бизнес среда за конкурентно
предприемачество и възможности за икономическо развитие;
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1.2.1. Мярка 1.2.1. Утвърждаване на нови терени, подходящи за бизнес
инициативи или задоволяване на обществени потребности;
1.2.2. Мярка 1.2.2. Изследване потенциала на всеки терен, съобразно
предвижданията на Общия устройствен план. Преглед на
поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях,
които имат инвестиционен потенциал;
1.2.3. Мярка 1.2.3. Гарантиране на равнопоставеност на кандидатите при
осъществяването на разпоредителните сделки;
1.2.4. Мярка 1.2.4. Подкрепа за инициативи на СГО за развитие на
икономическия потенциал на територията, насочени към обучения,
преквалификация, разпространение на добри практики и
информация сред предприемачите и работната сила от община
"Тунджа";
1.2.5. Мярка 1.2.5. Реализиране на инициативи и партньорства със СГО,
подкрепящи комуникацията с организации на инвеститори,
предприемачи и работодатели;
1.2.6. Мярка 1.2.6. Подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи
средата за пазарно предлагане на земеделски и животински
продукти;
1.2.7. Мярка 1.2.7. Подкрепа за проекти, насочени към развитие на
зеленчукопроизводство, трайни насаждения и култури с нови
приложения;
1.2.8. Мярка 1.2.8. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и
модернизация на животновъдството, насърчаване на повишаването
на мащаба му и на оптимизиране на отрасловата структура;
1.2.9. Мярка 1.2.9. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и
модернизация на рибовъдството и аквакултурите, насърчаване на
повишаване на мащаба и въвеждането на иновации;
1.2.10.
Мярка 1.2.10. Подкрепа за проекти, насочени към развитие и
модернизация на пчеларството, насърчаване на повишаване на
мащаба и въвеждането на иновации;
1.2.11.
Мярка 1.2.11. Подкрепа за проекти, стимулиращи и
насърчаващи модернизацията на земеделските стопанства, вкл.
въвеждането на иновации;

121

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
1.2.12.

Мярка 1.2.12. Подкрепа за проекти, стимулиращи и
насърчаващи модернизацията на предприятията в неземеделския
сектор, вкл. въвеждането на иновации;
1.2.13.
Мярка 1.2.13. Подкрепа за проекти, стимулиращи и
насърчаващи модернизацията на преработвателни предприятия,
вкл. въвеждането на иновации;
1.2.14.

Мярка 1.2.14. Подкрепа за проекти, стимулиращи и
насърчаващи модернизацията на предприятията в сферата на
услугите, повишаване на отрасловото многообразие и въвеждането
на иновации;
1.2.15.
Мярка 1.2.15. Подкрепа за проекти, стимулиращи и
насърчаващи оптимизирането на условията и възможностите за
туризъм, обогатяване и развитие на многообразието му, въвеждане
на иновации;
1.2.16.
Мярка 1.2.16. Подкрепа на инициативи на СГО, земеделски и
неземеделски организации, насочени към трансфер на технологии
и „ноу-хау” в областта на земеделието и неземеделските дейности;
1.2.17.
Разработване и реализация на актуална Програма за
развитие на туризма, обвързана с целите, приоритетите и
възможностите на новия програмен период на Европейския съюз, с
местните характеристики и даденостите на територията
2.

ПРИОРИТЕТ 2. Социално- ангажирани, интегрирани политики, жизнен стандарт и
качество на живот
2.1. Специфична цел 1: Повишаване на жизнения стандарт и качеството на
живот чрез оптимизиране на спектъра, обхвата, интегрираността и
интегритета на социалните и здравни услуги:
2.1.1. Мярка 2.1.1. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги в домашна
среда за възрастни и хора с увреждания (социални, здравни) с
ресурсите на държавния бюджет, на европейското и друго външно
финансиране;
2.1.2. Мярка 2.1.2. Гарантиране на равен достъп до услугите, свързани с
предоставяне на готова храна – „Домашен социален патронаж“ и
„Обществена трапезария“ за потребители във всички 44 населени
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места чрез ресурсите на европейското и друго външно финансиране,
национални програми и общинския бюджет;
2.1.3. Мярка 2.1.3. Подобряване на достъпа до интегрирани здравносоциални услуги в общността на територията на община „Тунджа“;
2.1.4. Мярка 2.1.4. Разкриване на нови социални услуги чрез ресурсите на
европейското финансиране, държавния бюджет и от други източници;
2.1.5. Мярка 2.1.5. Подобряване на здравната помощ за новородените,
децата в доучилищна възраст и техните семейства;
2.1.6. Мярка 2.1.6. Реорганизиране, развитие и утвърждаване на наличните
социални услуги в общността. Подкрепа и развитие на дейността на
СПОХ ДСП – Победа, ДСП – Болярско и Обществените трапезарии като
местна дейност;
2.1.7. Мярка 2.1.7. Въвеждане на нови резидентни услуги в подкрепа на
местната общност;
2.1.8. Мярка 2.1.8. Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие
за деца от 0 до 7 г. възраст и техните семейства;
2.1.9. Мярка 2.1.9. Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и
семейства, за възрастни и хора с увреждания, както и за други уязвими
групи;
2.1.10.

Мярка 2.1.10. Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата,
които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора;
2.1.11. Мярка 2.1.11. Въвеждане на добри практики в грижата за лица с
ментални и психични страдания;
2.1.12. Мярка 2.1.12. Повишаване на административния капацитет при
въвеждане на нови подходи в управлението и предоставянето на
социални услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране
на услугите, прилагане на комплексна оценка и други;
2.1.13. Мярка 2.1.13. Повишаване на капацитета на общинска
администрация, неправителствените организации, социалните
партньори и доставчиците на услуги за участие във формулирането и
провеждане на интегрирани политики за социално включване;
2.1.14. Мярка 2.1.14. Създаване и въвеждане на интегрирана електронна
система за достъп и управление на социалните услуги в общината;
2.1.15. Мярка 2.1.15. Въвеждане на система за мониторинг и контрол на
ефективността и ефикасността на предлаганите услуги;
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2.1.16.

Мярка 2.1.16. Осигуряване на достъп до заетост по проекти,
финансирани чрез МИГ „Тунджа“ и други ресурси на европейското и
национално финансиране;
2.1.17. Мярка 2.1.17. Предоставяне на комплекс от здравни и социални
услуги чрез центрове за подкрепа и семейно консултиране;
2.1.18. Мярка 2.1.18. Осигуряване на подкрепа и грижа в домашна среда
на хората с увреждания чрез включването им в Механизма за лична
помощ;
2.1.19. Мярка 2.1.19. Осигуряване на подкрепа и грижа в домашна среда
на хората с увреждания чрез включването им в социалната услуга
Асистентска подкрепа;
2.1.20. Мярка 2.1.20. Осигуряване на работни места за неработещи от 18
до 29 г. чрез включването им в програми и проекти за субсидирана и
защитена заетост;
2.1.21. Мярка 2.1.21. Осигуряване на работни места за лица, отдалечени от
пазара на труда, чрез включването им в програми и проекти за
субсидирана и защитена заетост;
2.1.22. Мярка 2.1.22. Идентифициране, подпомагане и информиране,
консултиране, подкрепа на младежи до 29 г., които не работят, не учат
и не са регистрирани в ДБТ при включване в заетост;
2.1.23. Мярка 2.1.23. Създаване на нови условия за социално включване и
предоставяне на иновативни интегрирани услуги за възрастните хора
чрез клубовете на пенсионера и читалищата с ресурсите на
Европейския социален фонд и други източници на външно
финансиране;
2.1.24. Мярка 2.1.24. Развитие и децентрализация на общинската социална
инфраструктура с цел разширяване на спектъра и обхвата на
социалните услуги чрез включване на нови доставчици;
2.1.25. Мярка 2.1.25. Насърчаване на приемната грижа на територията на
общината и включени нови приемни семейства.
2.2. Специфична цел 2: Гарантиране на равен достъп до детска грижа,
предучилищна подготовка, образование и професионално обучение;
развитие и модернизация на общинската образователна инфраструктура и
съпътстващите я дейности:
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2.2.1. Мярка 2.2.1. Осигуряване на устойчивост на наличните и въвеждане
на нови интегрирани образователни услуги за детето и семейството в
малките населени места от селски тип;
2.2.2. Мярка 2.2.2. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие чрез
въвеждане на нови интегрирани образователни и социални услуги за
детето и семейството с ресурса на европейското и друго външно
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

финансиране и на държавния бюджет;
Мярка 2.2.3. Осигуряване на устойчива мрежа от образователни
институции за ранна детска грижа и предучилищна подготовка с
гарантиран достъп за всички деца и семейства на територията на
общината;
Мярка 2.2.4. Гарантиране на равен достъп до безплатна детска грижа
и предучилищна подготовка за всички деца на територията на
общината;
Мярка 2.2.5. Обезпечаване на равен достъп до целодневна
организация на образователния процес и безплатно обедно хранене
за всички ученици от общинската образователна инфраструктура;
Мярка 2.2.6. Осигуряване на безопасен и сигурен транспорт за децата
и учениците от общинската образователна инфраструктура;

2.2.7. Мярка 2.2.7. Развитие на общинската образователна инфраструктура
с въвеждане на нови гъвкави форми за професионално образование и
обучение;
2.2.8. Мярка 2.2.8. Изграждане на Център за иновации и детско развитие с
ресурсите на европейското финансиране;
2.2.9. Мярка 2.2.9. Разработване на програми за личностно развитие и
подпомагане на дейността на Център за подкрепа на личностното
развитие - Центъра за изкуство и извънучилищни дейности;
2.2.10. Мярка 2.2.10. Въвеждане на нови форми на извънкласни,
извънучилищни дейности и взаимодействие с родителите чрез
ресурсите на европейското финансиране и от други източници;
2.2.11. Мярка 2.2.11. Осигуряване на интерактивна интериорна и
екстериорна образователна среда с ресурсите на европейското и
други форми на външно финансиране;
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2.2.12.

Мярка 2.2.12. Реализиране на образователни проекти с европейско
и други форми на външно финансиране с цел развитие на общинската
образователна инфраструктура;
2.2.13. Мярка 2.2.13. Подпомагане и подкрепа на учебните и детски
заведения при подготовката и изпълнението на образователни
проекти с европейско и други форми на външно финансиране;
2.2.14.

Мярка 2.2.14. Въвеждане на нови форуми и форми за изява и
развитие на таланта и възможностите на децата и учениците;
2.2.15. Мярка 2.2.15. Утвърждаване на образователната медиация и други
форми на общностна работа в полза на развитието на училищните
общности и с цел превенция на ранното напускане на образователната
система.
2.3. Специфична цел 3: Инвестиции в култура, туризъм и общностни дейности за
хармоничното и балансирано развитие на територията.
2.3.1. Мярка 2.3.1. Подобряване на условията за спорт и отдих в населените
места чрез формулиране и реализиране на нови спортни дейност и
инвестиции в средата на живот;
2.3.2. Мярка 2.3.2. Създаване на възможности и развитие на физическата
активност на младите хора и на хора от различни възрасти;
2.3.3. Мярка 2.3.3. Подпомагане на дейността на спортните клубове с цел
развитие на възможностите за масов спорт и високо спортно
майсторство;
2.3.4. Мярка 2.3.4. Реализиране на общински ученически спортен календар
и други общински ученически спортни прояви;
2.3.5. Мярка 2.3.5. Подпомагане на развитието на художествената
самодейност чрез взаимодействие и сътрудничество с народните
читалища;
2.3.6. Мярка 2.3.6. Развиване на Културния календар на община "Тунджа",
като възможност за активен обществен живот, за културен и
фестивален туризъм;
2.3.7. Мярка 2.3.7. Развитие на младежката активност и утвърждаване на
доброволчеството чрез партньорство с младежкия неправителствен
сектор и БЧК;
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2.3.8. Мярка 2.3.8. Подкрепа и реализиране на кампании и инициативи,
насърчаващи участието на младите хора в местното самоуправление и
в процеса на вземане на решения;
2.3.9. Мярка 2.3.9. Провеждане на кампании и инициативи за набиране на
средства в подкрепа и стимулиране на деца, ученици и студенти в
неравностойно положение и/или с високи постижения в
образованието, изкуството, спорта.
2.3.10. Мярка 2.3.10. Насърчаване на млади хора с постижения в
образованието, културата и спорта със средства от благотворителност
и от други източници;
2.3.11. Мярка 2.3.11. Утвърждаване на фолклорен ансамбъл "Тунджа" като
носител на националното фолклорно богатство и съхранените местни
традиции;
2.3.12. Мярка 2.3.12. Подпомагане на дейността на народните читалища и
утвърждаване на ролята им на общностни центрове;
2.3.13. Мярка 2.3.13. Осигуряване на подкрепа за клубовете на пенсионера
и утвърждаването им като социализираща и приобщаваща среда;
2.3.14. Мярка 2.3.14. Популяризиране на местните традиции и богатото
фолклорно наследство чрез осигуряване на възможности за изява на
самодейните формации в регионални, национални и международни
фестивали и други прояви;
2.3.15. Мярка 2.3.15. Реализиране на общинска платформа за общностни
инициативи с широко гражданско участие;
2.3.16. Мярка 2.3.16. Разработване и реализация на Стратегия за опазване
на културното наследство в контекста на Закона за културното
наследство, възможностите на новия програмен период, местните
потребности и дадености;
3. ПРИОРИТЕТ 3. Хармонична и балансирано развита територия с подобрена
инфраструктура и съхранена околна среда
3.1. Специфична цел 1: Развитие на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда:
3.1.1. Мярка 3.1.1. Изграждане, реконструкция и ремонт на пътища, улици,
тротоари, алеи, зелени площи, паркови зони и други елементи от
техническата инфраструктура;
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3.1.2. Мярка 3.1.2. Изготвяне на проект за организация на движението по
общинската пътна мрежа през населените места;
3.1.3. Мярка 3.1.3. Реконструкция и/или разширение на водопроводни
мрежи в населените места;
3.1.4. Мярка 3.1.4. Строителство и/или довършване изграждането на
канализационни системи в населените места;
3.1.5. Мярка 3.1.5. Разработване и реализиране на проекти за доизграждане
на канализационни системи и пречиствателни станции;
3.1.6. Мярка 3.1.6. Извършване на превантивни дейности - корекции,
ремонти и почистване на дерета и други отводнителни съоръжения, за
предпазване от наводненията и други стихийни бедствия;
3.1.7. Мярка 3.1.7. Поетапно реализиране на мерки за подобряване на
енергийната ефективност на уличното осветление в населените места
на общината;
3.1.8. Мярка 3.1.8. Разширение на газопреносната мрежа на територията на
Община "Тунджа" в т.ч. газификация на сгради – общинска
собственост;
3.2. Специфична цел 2: Развитие на инфраструктурата и подобряване на
състоянието на сградния фонд с обществено и общностно предназначение
3.2.1. Мярка 3.2.1. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на
състоянието на образователната инфраструктура – основни и текущи
ремонти на сградния фонд на учебни и детски заведения, центрове за
подкрепа на личностното развитие и др.
3.2.2. Мярка 3.2.2. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на
състоянието на образователната инфраструктура – благоустрояване на
открити пространства и зони с принадлежност към учебни и детски
заведения, центрове за подкрепа на личностното развитие и др.
3.2.3. Мярка 3.2.3. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на
състоянието на здравната инфраструктура – центрове за спешна
медицинска помощ, здравни служби, стоматологични практики и др.
3.2.4. Мярка 3.2.4. Реализиране на дейности и мерки за подобряването на
състоянието на културната и друга обществена и общностна
инфраструктура – сгради на народните читалищата, клубовете и
другите общински сгради с обществено и общностно предназначение;
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3.2.5. Мярка 3.2.5. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на
състоянието на открити пространства за провеждане на културни и
други обществени и общностни инициативи;
3.2.6. Мярка 3.2.6. Реализиране на дейности и мерки за подобряване на
облика и на състоянието на спортните терени и бази, както и
изграждане на нови;
3.2.7. Мярка 3.2.7. Реализиране на мерки и дейности, насочени към
подобряване състоянието и на материално-техническата база на
кметства, кметски наместничества и други сгради с административни
функции;
3.2.8. Мярка 3.2.8. Подобряване на състоянието и многообразието,
достъпността и привлекателността на туристическата инфраструктура
на територията на община "Тунджа";
3.2.9. Мярка 3.2.9. Изграждане и поддържане на дейността на туристически
и други посетителски центрове;
3.3. Специфична цел 3: Опазване и съхраняване на околната среда за
хармонично и балансирано развитие на територията
3.3.1. Мярка 3.3.1. Подобряване на качеството и капацитета на
инфраструктурата за управление на отпадъците, в т.ч. проектиране и
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

изграждане;
Мярка 3.3.2. Подобряване на качеството, организацията и
управлението на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване;
Мярка 3.3.3. Реализиране на проекти за подобряване на състоянието
на местообитанията на редки и застрашени видове;
Мярка 3.3.4. Реализиране на проекти, провеждане на дейности и
инициативи за съхраняване и обогатяване на биологичното богатство
и многообразие на територията, вкл. залесителни и други акции и
кампании;
Мярка 3.3.5. Разработване на проекти и реализиране на
образователни, обществени и общностни кампании за популяризиране
на биологичния потенциал и за опазване на природното богатство на
територията на община "Тунджа";
Мярка 3.3.6. Разработване на проекти и реализиране на
образователни, обществени и общностни кампании за повишаване на
културата и на обществения ангажимент към отговорното
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сметосъбиране територията на община "Тунджа" и чистотата на
населените места;
3.3.7. Мярка 3.3.7. Подобряване на състоянието на общинския горски фонд,
поддържане на екосистемните, социалните и икономически функции
на общинските гори;
3.3.8. Мярка 3.3.8. Опазване на горите от пожари, изграждане на
противопожарна инфраструктура.
4. ПРИОРИТЕТ 4. Местна идентичност и териториално сътрудничество в услуга на
хората
4.1. Специфична цел 1: Достъпни услуги, сигурност, изграждане на партньорства
за хармонично и балансирано развитие на територията и на общностите:
4.1.1. Мярка 4.1.1. Усъвършенстване, подобряване на качеството и
разширяване обхвата на предоставяните електронни услуги от
общината;
4.1.2. Мярка 4.1.2. Регистрация на населените места в системата "Сигурно
електронно връчване";
4.1.3. Мярка 4.1.3. Предоставяне на права за извършване на електронни
услуги от населените места на територията на общината;
4.1.4. Мярка 4.1.4. Регистрация на населените места в системата "RеgiX"среда за междурегистров обмен на информация между институциите;
4.1.5. Мярка 4.1.5. Осигуряване на техническата обезпеченост на населените
места с подходяща компютърна, размножителна и друга необходима
техника за качествени услуги на населението;
4.1.6. Мярка 4.1.6. Повишаване на капацитета, компетенциите и
квалификацията на служителите от общинската администрация,
общинските съветници, кметове и кметски наместници, чрез
включване в различни форми на обучение;
4.1.7. Мярка 4.1.7. Разширяване обхвата и поддържане на системата за
видеонаблюдение в населените места, монтиране на системи за
известяване на възникващи рискови събития;
4.1.8. Мярка 4.1.8. Оптимално оползотворяване на ресурсите на
информационните и комуникационни технологии в полза на
осигуряването на качествени услуги и добро обслужване за местните
общности в населените места на общината;
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4.1.9. Мярка 4.1.9. Поддържане на зоните за свободен достъп до интернет в
населените места на общината и изграждане на нови;
4.1.10. Мярка 4.1.10. Подобряване и усъвършенстване на средата за
сигурност по защита на обработваните лични данни;
4.1.11. Мярка 4.1.11. Сертифициране по стандарт за информационна
сигурност ISO 27001.
4.2.

Специфична цел 2: Утвърждаване, популяризиране н развитие на местната
идентичност в подкрепа на развитието на територията и на местните
общности
4.2.1. Мярка 4.2.1. Разработване и внедряване на марка "Тунджа" за
сертифициране на местни продукти и услуги с гарантиран териториален
произход и качество;
4.2.2. Мярка 4.2.2. Осигуряване на среда за предлагане, популяризиране и
утвърждаване на местни стоки и услуги от територията на община "Тунджа";
4.2.3. Мярка 4.2.3. Формулиране и реализация на иновативни интерактивни
инициативи за утвърждаване и популяризиране на местната идентичност като
ресурс и средство за развитие на територията и на общностите;

4.2.4. Мярка 4.2.4. Разработване и изпълнение на маркетингова стратегия за
развитие на територията;
4.3. Специфична цел 3: Развитие на териториалното сътрудничество и
сближаване в подкрепа на местните общности:
4.3.1. Мярка 4.3.1. Реализиране на съвместни проекти и инициативи за
промотиране на местната идентичност като основа за ревитализация на
населените места в общината и региона в партньорство с други общини
4.3.2. Мярка 4.3.2. Развиване на междуобщинското и териториалното
сътрудничество в сферата на икономиката, културата, туризма и услугите в
полза на местните общности
4.3.3. Мярка 4.3.3. Развиване на международното и трансгранично
сътрудничество, сближаване и обмен на опит и добри практики в сферата на
икономиката, културата, туризма и услугите

131

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
IV.

Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите
страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване
на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност

Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. в подготвителния етап
на изготвянето на ПИРО Тунджа се разработи Комуникационна стратегия. В нея са
описани всички идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи
инструменти за комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване
на публичност и прозрачност относно разработването, изпълнението и отчитането на
ПИРО.
1) Описание на основните подходи/действия/стъпки, които са използвани, за да се
насърчи участието на партньорите и заинтересованите страни.
Планът за интегрирано развитие на Община Тунджа за периода 2021 – 2027 г. се
разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи информиране на
всички заинтересовани страни, като се възможност за изразяване на мнения и
представяне на предложения както чрез анкети, така и чрез работа във фокус-групи и
организиране на публични дискусии със социалните и икономически партньори и
гражданското общество.
2) Описание на начина на идентифициране на заинтересованите страни и подбора
на участниците в процеса на разработването на ПИРО (по отделно за всяко от
нивата – община и град), включително списък на основните групи
заинтересовани страни, които са взели участие.
В хода на изготвянето на ПИРО са идентифицирани и поканени да вземат участие в
процеса по формулиране на целите и приоритетите представители на бизнеса, на
образователни и културни институции, доставчици и ръководители на социални услуги.
Активни участници в този процес са кметовете на населени места, кметските наместници
и общинските съветници.
3) Кратка обосновка, доказваща, че предприетите мерки са осигурили включването
на максимален брой участници от всички възможни групи заинтересовани
страни.
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4) Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при
разработването на плана.
5) Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и
прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси
по програмата за реализация.
6) Описание на предвидените мерки за комуникация, информация и включване на
заинтересованите страни и партньорите в процеса по бъдеща актуализация на
програмата за реализация и идентифициране на нови проектни идеи в плана.
7) Анкетно проучване
Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база наличните
източници на информация, следва да включва и теренни проучвания на специфичните
характеристики на отделните територии, населени места или части от тях, чрез които следва
да се съберат данни или информация, за които няма налични официални източници, но са
важни за идентифициране на основните процеси, които протичат на съответната територия,
както и за разкриване на нейния специфичен потенциал за развитие. Такъв тип теренно
проучване е анкетирането. В него са включени представители на всички идентифицирани

заинтересовани страни, ангажирани с ключови за развитието на общината дейности –
кметове и кметски наместници, общински съветници, граждани, представители на
образователни и социални институции, представители на местния бизнес и др.
Целта на анкетното проучване е да установи кои са най-важните предизвикателства, към
които Община "Тунджа" трябва да концентрира своите действия през периода 2021-2027
г.; кои са най-важните проекти/дейности, които трябва да бъдат реализирани в и извън
сферата, в която са ангажирани анкетираните; кои са приоритетните мерки за
подобряване състоянието на общината. Идентифицирани са и конкретни идеи и
предложения за проекти/дейности/интервенции, предложени от гражданите на
общината.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
Във връзка с изготвянето на настоящата разработка, са проведени общо 132 бр. анкети,
от които 41 са на кметове, кметски наместници и общински съветници, 42 са на
представители на заинтересовани страни и 49 бр. – на граждани.
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Следващата таблица показва кои са най-важните предизвикателства, към които Община
"Тунджа" трябва да концентрира своите действия през периода 2021-2027 г. според
анкетираните:

Общо
(бр.)

Кметове и
Общински
съветници
(бр.)

Заинтересовани
страни (бр.)

Граждани
(бр.)

Подобряване на транспортната
достъпност между населените
места в общината

58

11

22

25

Подобряване на уличната
инфраструктура в населените места
(улици, тротоарни настилки, алеи и
др.)

107

38

27

42

Подобряване на ВиК
инфраструктурата

104

37

29

38

16

2

10

4

31

4

11

16

35

14

6

15

31

16

7

8

Подобряване на икономическото
състояние на селата

38

11

10

17

Развитие на туристическия
потенциал на общината

18

10

3

5

Разкриване на високотехнологични
производства

4

1

1

2

Създаване на стимули за създаване
на нови предприятия

25

9

9

7

Насърчаване на инвестиционната
активност

20

12

3

5

Предизвикателства

Подобряване на образователната
инфраструктура
Възстановяване и съхранение на
паметници на културата
Дейности по опазване на околната
среда
Оптимизиране на дейностите по
сметосъбиране, сметоизвозване и
депониране или третиране на
отпадъците
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Повишаване на
производителността на селското

13

3

4

6

48

15

20

13

55

17

20

18

16

3

9

4

39

12

12

15

Развитие на сектора на социалните
услуги и прилагане на мерки за подобра интеграция на хората в
неравностойно положение

19

9

6

4

Прилагане на мерки за по-добра
интеграция на малцинствата

13

4

6

3

Подобряване на качеството на
предлаганите здравни и
медицински услуги

33

8

9

16

Изграждане на детски площадки

33

12

10

11

Обособяване на места за спорт и
отдих

29

10

7

12

Повишаване на административния
капацитет и ефективността на
управлението в общината

6

3

1

2

Оптимизиране
на
взаимодействието между местна
власт, бизнес, неправителствен
сектор, граждани

9

4

2

3

Развитие на неправителствения
сектор и гражданските инициативи

7

1

3

3

стопанство
Прилагане на мерки за
ограничаване тенденцията на
обезлюдяване на населените места
Осигуряване на възможности за
трудова заетост
Повишаване на качеството на
образованието в общината
Ограничаване на престъпността в
населените места в общината

Следва да се има предвид, че анкетираните са избирали до 5 отговора, което оказва влияние
на процентните показатели.

Общо, анкетираните посочват следните три тематични области, които определят като
най-важни предизвикателства в следващите години: за 81% това е подобяряването на
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уличната инфраструктура в населените места (улици, тротоари, настилки, зелени площи),
за 79% е подобряването на ВиК инфраструктурата, а за 44% - подобряването на
транспортната достъпност между населените места.
По групи съотношението е следното:
93% от кметовете и общинските съветници са на мнение, че подобряването на уличната
инфраструктура в населените места е най-голямото предизвикателство, последвано от
ВиК инфраструктурата - 90%, а 42% от тях са отбелязали като такова осигуряването на
възможности за трудова заетост.
При заинтересованите страни превес взима ВиК инфраструктурата – 69%, последвана
от уличната инфраструктура в населените места – 64%. 48% от тях са посочили
осигуряването на възможности за трудова заетост и прилагането на мерки за
ограничаване тенденцията на обезлюдяване на населените места като
предизвикателство.
Гражданите подреждат предизвикателствата, каквато е и общата тенденция:
инфраструктура, ВиК и транспортна достъпност, съответно 86%, 78% и 51%.
Най-малко анкетирани са посочили разкриването на високотехнологични производства
(3%), след това повишаването на административния капацитет и ефективността на
управлението в общината (4,6%) и развитието на неправителствения сектор и
гражданските инициативи (5,3%).
Анкетираните определят и кои са най-значимите мерки за подобряване състоянието на
Община "Тунджа". В категория "Много важно", те поставят на първо място подобряването
на
техническата
инфраструктура
(водоснабдителна,
канализационна,
електроснабдителна) (85%), на второ - подобряване качеството на предлаганите здравни
и медицински услуги (61%) и на трето - повишаване качеството на образованието (48%).
В категория "Важно" подредбата е следната: борба с дискриминацията, социално
включване и създаване на равни възможности (61%), последвано от подобряване на
административните услуги за населението и бизнеса (вкл. електронни) (57%) и
подобряване на достъпността между селищата в общината и туристическите
забележителности (56%). Като най-незначителни, изчисленията открояват изграждането
на логистичен парк/икономическа зона и реконструкцията/обновяването на
индустриалните зони.
Мерки

Много важно
(бр. отговори
от всички
анкетирани)

Важно
(бр. отговори
от всички
анкетирани)

Не е важно
(бр. отговори
от всички
анкетирани)
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1.Подобряване на достъпността между селищата в
общината и туристическите забележителности

31

74

3

2. Подобряване на техническата инфраструктура
(водоснабдителна, канализационна,
електроснабдителна)

105

18

0

3. Намаляване нивата на замърсяване на въздуха

45

57

9

4. Подкрепа и стимулиране на бизнеса в
различните сектори на местната икономика

39

65

4

5. Реконструкция/обновяване на индустриалните
зони

7

69

13

6. Изграждане на логистичен парк/икономическа
зона

13

51

14

7. Развитие на туризма (поддържане на
паметниците на културата, фестивали и др.)

36

72

3

8. Развитие на културата (инвестиции в читалища и
др.)

60

54

3

9. Подобряване на енергийната ефективност на
сградите и използване на възобновяеми енергийни
източници

42

63

7

10. Запазване и създаване на нови зелени зони за
отдих и спорт

40

67

6

11. Повишаване качеството на образованието

63

45

2

12. Подобряване качеството на предлаганите
здравни и медицински услуги

80

37

1

13. Борба с безработицата и подобряване на
пазара на труда (вкл. квалификация на хората)

65

52

0

14. Борба с дискриминацията, социално включване
и създаване на равни възможности

19

81

7
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15. Подобряване управлението на Общината
(административния капацитет)

32

68

5

16. Подобряване на административните услуги за
населението и бизнеса (вкл. електронни)

26

75

4

17. Засилване ролята на неправителствения сектор
и стимулиране на гражданското участие в
управлението

22

72

10

18. Подкрепа за развитие на научна и развойна
дейност

8

72

10

19. Стимулиране на междуобщинското
сътрудничество (проекти, вкл. международни).

37

65

4

За "много важна" мярка за подобряване състоянието на Община "Тунджа", и трите целеви
групи (кметове&общински съветници, заинтересовани страни и граждани) определят с
най-голям процент подобряването на техническата инфраструктура (водоснабдителна,
канализационна, електроснабдителна). Като "Важно" най-много кметове и общински
съветници са определили развитието на туризма (поддържане на паметниците на
културата, фестивали и др.), а за най-много заинтересовани страни, както и гражданите,
това е борбата с дискриминацията, социалното включване и създаване на равни
възможности.
Изграждането на детски площадки, ново улично осветление, видеонаблюдение, както и
обновени зони за отдих са сред често срещаните предложения, които дават
анкетираните. Жителите на селата наблягат и на нуждата от постоянно присъствие на
представител на МВР в населените места, както и необходимостта от медицинско лице.
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V.

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

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на
потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на
територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на
мерките, предвидени в програмата за реализация на плана.
Зоната за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) представлява
пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на
физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и
структура на основните фондове. Зоните се определят на базата на общи (идентични)
характеристики на определена територия и/или общи проблеми или потенциали за
развитие. Те могат да бъдат както части от територията на общината с конкретно
функционално
предназначение
(например
зони
с
преобладаващи
административни/публични функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за
отдих и туризъм, зони с преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност
и т.н.), така и други специфични обособени територии с идентични характеристики или
собствен потенциал за развитие (например зони с потенциал за коопериране със
съседни общини). Зоната се определя в границите на структурно обособена част от
територията на общината, като конкретният й териториален обхват се съобразява и с
разполагаемите финансови, времеви, технологически и кадрови ресурси и потенциални
партньорства, достатъчни за реализация на идентифицираните за съответната зона
интервенции.
В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от тях
следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал
да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. Целта на
определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с
ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено необходимо за
големите общини, при които изпълнението на отделни мерки в различни части от
общината без ясна обвързаност между тях представлява само временно задоволяване
на конкретна нужда, но не оказва въздействие върху цялостното развитие. Определянето
на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в териториите, които
са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при анализа територии с найголям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат с

139

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
ограничен брой и така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да
повлияе върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не се
ограничава като площ, но за по-голяма по размер зона, са необходими по-силни мотиви
и доказателства за необходимостта от обхващането на съответната територия, включена
в обхвата на зоната.
Приоритетни зони за въздействие на територията на община „Тунджа“

В следствие на направения анализ на ресурсите, характеристиките, потенциала и
потребностите на територията на община "Тунджа", както и на проведените обсъждания,
фокус-групи и консултации в хода на подготовката на Плана за интегрирано развитие на
общината в периода 2021-2027, са формулирани и обособени 3 приоритетни зони за
въздействие с ясни и специфични характеристики и особености. Това са, както следва:
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-

Индустриално-икономическа зона;
Зона с потенциал за развитие на туризъм, с богато културно- историческо
наследство и специфични природни характеристики;
Зона със силно социално въздействие.

Като територия със силен потенциал за развитие на земеделието следва да бъде
разглеждана цялата площ в границите на община "Тунджа", поради което не е
формулирана и обособена приоритетна зона с такъв характер.
1. Индустриално-икономическа зона

Зоната обхваща ареал с непрекъснати граници около областния център община Ямбол.
В териториалния й обхват попадат землищата или част от землищата на селата Кабиле,
Дражево, Хаджидимитрово, Веселиново, Могила, Стара река, Кукорево, Окоп Тенево,
Ханово, Роза, Болярско, Безмер. През обособената индустриално- икономическа зона за
въздействие преминава Автомагистрала "Тракия". Автомагистрала "Тракия" свързва
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София с големите градски центрове в Южна България- Бургас и Пловдив, както и с
международното пристанище и летище в района на Бургас. Тя има ключова роля за
икономическото развитие на трите района от ниво 2 в Южна България - Югозападен,
Южен централен и Югоизточен. Автомагистралата осигурява главната връзка между
столицата София с районите в южната част на страната. През индустриалноикономическата зона минава и главен път І-7 "Силистра – Ямбол – Елхово – Лесово" транспортен коридор, започващ от гр. Силистра, през Шумен и Ямбол до границата с
Република Турция, като на юг достига граничния пункт с Турция - "Лесово-Хамзъбейли".
През него се извършва интензивен международен транспортен трафик на юг към Турция
и на север към Румъния, Молдова, Русия и Украйна.
Високият потенциал за икономическо и индустриално развитие на територията се
обуславя преди всичко от доброто логистично местонахождение, непосредствената
близост до областния административен център, концентрацията на население, услуги и
работни места. На територията на индустриално-икономическата зона на въздействие са
разположени и по-голямата част от предприятията в границите на община "Тунджа". По
този начин направените инвестиции ще могат да окажат непосредствено директно
положително въздействие върху подобряване на благосъстоянието на възможно найголяма част от населението на общината. Планът за интегрирано развитие предвижда
инвестициите в тази приоритетна зона да бъдат насочени към подкрепа на бизнеса,
подобряване на неговата конкурентоспособност и модернизиране на обслужващата
инфраструктура- общинска собственост.
В границите на индустриално-икономическа зона на въздействие попада Индустриална
зона Кабиле, обособена от община "Тунджа" с цел развитие на бизнеса. Нейните
предимства са доброто географско и транспортно местоположение с непосредствена
връзка с Автомагистрала "Тракия", наличието на квалифициран човешки ресурс в
региона в различни сфери и действията на община "Тунджа" по осигуряване на
различните видове довеждаща инфраструктура, необходима за обезпечаване
икономическите и индустриални дейности.
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Индустриална зона Кабиле е с мащаб 185 дка. Зоната се намира до големи градове –
икономически центрове: Ямбол - 12 км; Сливен-16 км. Има непосредствена връзка с
Автомагистрала "Тракия" чрез пътния възел при Национален археологически резерват
Кабиле. Зоната е разположена е на 2 км от второкласен път Ямбол – Сливен. Има отлични
железопътни връзки– намира се на 10 км. отстояние от ж.п. линия София – Ямбол –
Бургас и на 12 км. от ж.п. гара Ямбол. Отдалечеността от летища е, както следва: Бургас90 км., Варна- 180 км., Пловдив- 180 км., София - 310 км. Отстоянието от морски и речни
пристанища е, както следва: Бургас (морски порт) - 80 км., Варна (морски порт) - 175 км.,
Русе (речен порт)- 175 км.
В рамките на Индустриална зона Кабиле "ЛИДЛ – България" изгради модерен и мащабен
логистичен център. Направената инвестиция е за почти 100 млн. лв. и осигурява 150
работни места. Това е не само една от най-големите инвестиции на територията на
община "Тунджа", но и в региона. Центърът е с площ 200 000 кв. метра и се нарежда в
топ 10 на най-модерните логистични центрове в Европа. Община "Тунджа" разработва и
реализира проект "Водоснабдяване на Индустриална зона с. Кабиле" на стойност
1 074 000 лв., в рамките на който изгражда водопровод, за да осигури водоснабдяването
на зоната. В рамите на индустриално-икономическата зона на въздействие, в близост до

143

Проект на План за интегрирано развитие на Община "Тунджа" за периода 2021-2027 г.
индустриална зона Кабиле и други инвеститори реализират предприемачески
инициативи в сферите на производството и логистиката.
Община "Тунджа" работи и по обособяването и ситуирането на индустриална зона
Хаджидимитрово, която се намира в непосредствена близост до пътния възел на
автомагистрала "Тракия". Друга индустриална зона, която има потенциал да се развие, е
в района на село Окоп до първокласния път ГКПП "Лесово" - пътен възел "Петолъчката",
част от главен път І-7 "Силистра – Ямбол – Елхово – Лесово".
Един от най-големите инвеститори и най-голям работодател в границите на
индустриално-икономическата зона на въздействие е "Палфингер Продукционстехник
България" ЕООД. Основните дейности на завода в с. Тенево са производството на
цилиндри и на хидравлични компоненти. За тези производства се използват модерни и
отговарящи на технологичните и екологични стандарти оборудване и технологии, които
в съчетание с въведената и сертифицирана интегрирана системата за управление на
качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001 и енергията ISO 50001, гарантират
безопасната експлоатация на предприятието. Инвеститорът разширява производството
на хидроцилиндри в село Тенево, като инвестициите в последните няколко години са за
27 млн. лв. Изграждат се нови халета и се закупува допълнително оборудване.
Направените инвестиции водят и до увеличаване на необходимостта от допълнителен
персонал, а от там и до нови възможности за реализация и заетост. Изграден е модерен
учебен център, а в партньорство с община "Тунджа" са създадени условия за
професионално образование и обучение чрез преобразуване на Основно училище
"Васил Левски" село Тенево в обединено с професионално образование и обучение в
направление "Студена обработка на металите". Производствените мощности в Тенево са
разположени на площ от 56 дка. Изградени са нови производствени сгради с площ 7500
кв.м, Производственият капацитет на завода в с. Тенево достига 270 хил. броя цилиндри
годишно. В завода на Палфингер Продукционстехник България ЕООД на територията на
индустриално-икономическата зона на въздействие /землището на с. Тенево/ са
разкрити приблизително 850 работни места, като броят им непрекъснато се увеличава.
Изключителен потенциал за развитие на територията с ресурсите на междуобщинското
сътрудничество съдържа проектът за Индустриална зона "Сливен – Ямбол", в който част
от територията на община "Тунджа" в рамките на индустриално-икономическата зона на
въздействие има ключово значение и свързваща функция. Тази свързаност би
превърнала агломерационните ареали Сливен /община Сливен/ и Ямбол /община Ямбол
и община "Тунджа"/ в голяма агломерация, с население от 220 000 жители, комплексни
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и интегрирани възможности за развитие. В състава на Агломерационен ареал Ямбол
влизат две общини, като едната административно и териториално се намира само в
границите на гр. Ямбол, а другата е формирана от 44 населени места (села), разположени
извън границите на града. Или в състава на ареала са включени една урбанизирана и
една неурбанизирана (селска) зона. Общата площ на ареала е 1 310 кв. км, или 1.18% от
територията на страната. Агломерационен ареал Сливен обхваща само една община с
административен център гр. Сливен и включените в нея други 42 малки населени места.
Територията на ареала е 1 367 кв. км, която съставлява 1.23% от тази на страната. Така
на картата на България ще бъде структуриран и обособен нов мащабен и значим
индустриален център.
В границите на община "Тунджа", в рамките на териториалния обхват на обособената
индустриално-икономическа зона на въздействие функционират широк спектър от
микро-, малки и средни предприятия в сферите на добивната, преработващата
промишленост, мебелното производство, хранително- вкусовата индустрия, търговията,
логистиката и услугите.
2. Зона с потенциал за развитие на туризъм, с богато културно- историческо
наследство и специфични природни характеристики
Предимно равнинният релеф, в комбинация със Св. Илийски рид и Манастирските
височини на запад и югозапад, с лесопарк "Бакаджик", както и природните резервати,
превръщат това кътче в изключително живописна и примамлива дестинация за
любителите на природата. През територията на общината тече река Тунджа, която е една
от най-красивите реки в България, а целогодишното й пълноводие я прави много
подходяща за воден туризъм.
Красивата природа, чиста околна среда, значителното биоразнообразие на защитените
територии, както и запазеното културно-историческо наследство на територията на
община "Тунджа", представляват много добър туристически ресурс и разкриват
възможност за културен, селски, фестивален, еко, вело, пешеходен, познавателен, ловен,
орнитоложки, воден и др. видове туризъм.
Местното природно, културно и историческо наследство, традициите и ценностите са в
основата на местната идентичност. Инвестициите в тяхното съхраняване,
популяризиране и подкрепа, съчетани с подходящ маркетинг, може да ги превърне в
богатство и източник за просперитет на местните общности. Определянето на тази зона
за въздействие дава възможност за целенасочена политика и подкрепа както към вече
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популярни забележителности- развити в определена степен като такива, така и към не
толкова експлоатирани и познати дестинации.

Зоната включва частично или изцяло землищата в териториалния обхват на следните
населени места- Кабиле, Веселиново, Чарган /вкл. лесопарк Бакаджик/, Търнава, Челник,
Победа, Калчево, Ханово, Тенево, Коневец, Генерал Инзово, Драма, Голям манастир,
Генерал Тошево, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци, Меден кладенец, Савино,
Бояджик.
В зоната за въздействие попадат Археологически резерват "Тракийски и античен град
Кабиле"; праисторическо село Драма; праисторическа селищна могила (Малева могила)
село Веселиново; късноантична крепост Дадопара /Манастирски възвишения/; останки
от пограничен вал Еркесията; Етнографски комплекс "Акбунарската къща" в село Генерал
Инзово; първият храм в България, построен след Освобождението - "Александър Невски"
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в лесопарк Бакаджик; Попов баир (Чудодейните скали) в село Скалица; девически
манастир "Рождество на Пресвета Богородица" до село Кабиле; места за настаняванехотелски комплекс "Екатерина" до село Веселиново; хотелски комплекс със СПА център,
басейн и новостроящ се Аквапарк - "Вила Тракия" в село Симеоново; новопостроен
комплекс за настаняване "Пиргуля" в едноименната местност до село Генерал Тошево;
посетителски център на община "Тунджа" в лесопарк "Бакаджик"; село Бояджикпаметник "Априлец", посветен на жертвите в Бояджишкото клане и родно място на
предците на Джон Атанасов - баща на компютъра; конна база в село Кабиле; спортен
комплекс с плувен басейн в село Генерал Инзово и др.
Възможности за развитие на воден туризъм има по цялото течение на река Тунджа, но
конкретни живописни и атрактивни зони и отсечки се обособяват около селата
Веселиново, Завой, Ханово, Тенево, Коневец.
В рамките на тази зона попадат защитени зони и територии от "НАТУРА 2000", които
предлагат възможности за екотуризъм, рекреация и опознаване на флората и фауната в
тях.
На територията на община "Тунджа" има потенциал за развитие на културния и
фестивален туризъм чрез реализирането на Културния календар на общината и
включените в него празници, фестивали и събития с общинско, регионално, национално
и международно значение - Международен маскараден фестивал "Кукерландия",
Международен младежки фестивал "Тунджа- творчество и иновации", Международен
фолклорен празник "От Цветница до Гергьовден", съчетан с пролетно надиграване
"РОМБАНА", Българо-гръцки събор, Национален кукерски празник "КУКЕРИАДА Тунджа, долината на кукерите, Национален фолклорен събор-надсвирване "Ангел
Кръстев", Общински празник на традициите "Модата се мени, фолклорът остава",
Общински празник на виното и др., които са притегателен център за публики както от
региона, така и от съседни области.
Добра възможност за развитие на туризма в общината предлагат и винарните "Балар" АД
в село Склациа, "Вила Меден" в село Меден кладенец, "Шато Ботево" в село Ботево,
"Марвин" ООД в землището на село Хаджидимитрово.
Възможности за риболов в общината има по поречието и водосбора на река Тунджа,
както и в множеството микроязовири в териториалния обхват на зоната на въздействие
и на общината. За ловен туризъм са подходящи гори и местности в землищата на селата
Коневец, Миладиновци, Тенево, Победа и др.
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Зоната за въздействие предлага и възможност за развитие на културно-исторически
туризъм- Археологически резерват "Тракийски и античен град Кабиле" - култов център
на Зайчи връх; девически манастир "Рождество на Пресвета Богородица" до село
Кабиле; храм-паметник "Александър Невски" в лесопарк "Бакаджик" - първият храм в
България построен след освобождението и намиращият се в непосредствена близост
параклис "Изворът на Самарянката", местността "Църквичката" в Манастирските
възвишения и храм "Св. Архангел Михаил", който е най-старият храм на територията на
община "Тунджа".
На основата на богатото културно-историческо наследство, на разнообразните природни
ресурси, на местните специфики, идентичност и характеристики, с които е наситена
територията в границите на зоната на въздействие и в обхвата на цялата община
"Тунджа", следва да бъдат разработени нови, актуални профилирани и интегрирани
/комплексни/ туристически маршрути и пакети, които да бъдат промотирани и
реализирани в полза на икономическото развитие и за повишаване на благосъстоянието
на местните общности. Зоната за въздействие и характеристиките ѝ притежават солиден
потенциал за междуобщинско сътрудничество и формулирането на интегрирани
туристически маршрути и пакети с други територии. Пример за такава междуобщинска
териториална синергия е проект "Тонзос – магията на Тунджа– маркетинг на
туристическа дестинация "Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово", който се реализира
в рамките на ОП "Регионално развитие" с бенефициент община "Тунджа" и партньори
общините Ямбол, Стралджа и Болярово. В рамките на реализацията на проекта са
разработени и промотирани пред туроператори и турагенти, както и на туристически
борси и изложения, 5 туристически маршрута с пакети – по един за територията на всяка
от 4-те общини и един комплексен, който интегрира общия туристически потенциал.
Маршрутът, разработен за община "Тунджа" включва обекти и забележителности, които
попадат изцяло в обхвата на зоната за въздействие. Също в зоната на въздействие се
намират обектите и забележителностите от община "Тунджа", включени в туристическият
маршрут, който интегрира териториите на 4-те общини. При разработването на нови
туристически пакети и маршрути трябва да се имат предвид и културните прояви
/фестивали и др./, които отразяват и презентират местни специфики. Пример за такава
трансгранична инициатива, която съчетава в обща туристическа концепция съседни
територии от две държави е проект "Разширяване на фестивали с иновативни подходи",
финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция,
в който община "Тунджа" презентира кукерските традиции и Маскарадния фестивал
Кукерландия, на който е съорганизатор съвместно с община Ямбол, в интегрирана
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платформа с традиции и културни прояви с висок туристически потенциал от района на
град Одрин, Република Турция. Друг добър пример за международно междуобщинско
сътрудничество в сферата на туризма е традиционният събор на българи и гърци с корен
от Голям Манастир, в чиято организация община "Тунджа" си партнира с побратимената
община Домоку, Република Гърция. Съборът се провежда в местността "Църквичката" в
пределите на Манастирските възвишения и също е включена в териториалния обхват на
зоната на въздействие. Силен потенциал за междуобщинско сътрудничество в сферата
на туризма притежава и територията на лесопарк Бакаджик, където терени и имоти със
статут на общинска собственост притежават общините "Тунджа" и Ямбол. И двете общини
предложиха на търг терени за отдих и туризъм. Формулирането и реализирането на
обща, съвместна концепция за развитието на лесопарк Бакаджик като туристическа
дестинация с характерни и специфични дадености и уникални характеристики, като
културно-исторически обекти, биологично многообразие, специфични атмосферни
характеристики, би превърнало територията в предпочитано място за отдих.
Съвместните усилия и междуобщинското сътрудничество биха били отлична платформа
и за развитието на други територии и обекти, като Национален археологически
резерват Кабиле. Висок потенциал за сътрудничество в сферата на туризма имат и
културните прояви, в частност Международния маскараден фестивал Кукерландия, която
общините „Тунджа“ и Ямбол съвместно организират и провеждат.
3. Зона със силно социално въздействие
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Зоната със силно социално въздействие включва 8 от всички 44 населени места в
рамките на териториалния обхват на община "Тунджа". Зоната не е териториално
обособена в обща граница, а обхваща села, в които са концентрирани елементи от
общинската социална инфраструктура.
Община "Тунджа" се стреми да гарантира и предоставя равен достъп до социални услуги,
свързани с осигуряването на услуги в домашна среда и доставка на готова храна. В този
смисъл жителите на всички 44 населени места са равнопоставени и с равни възможности
за социално включване. В 8 от населените места, обаче са концентрирани елементи от
социалната инфраструктура - центрове за социални услуги от спектъра на делегираните
дейности, в т.ч. социални услуги в общността: дневни центрове за стари хора, център за
пълнолетни лица с увреждания, център за социална рехабилитация и интеграция, както
и институционален тип грижа- Дом за стари хора. Разкрити са и работят в интерес на
местните общности и центрове за услуги на други доставчици, различни от община
"Тунджа", в т. ч. неправителствени организации, включително читалища, както и
представители на бизнеса. Разкрити са и центрове за социални услуги, които община
"Тунджа" реализира по проекти с външно финансиране. Като местна дейност общината
развива услугите Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, които имат
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изключително важно значение в процеса на осигуряване на пълноценна социална
подкрепа на местните общности.
Село Болярско: функционират специализирана институция Дом за стари хора, Домашен
социален патронаж - местна дейност и Дом за жени с деменция- частна инвестиция на
лицензиран доставчик на социални услуги.
Дом за стари хора "Христо Ботев", с. Болярско
Домът за стари хора е специализираната институция за предоставяне на социални
услуги, насочени към подкрепа на възрастните хора в осъществяване на ежедневните им
дейности. Капацитетът на социалното заведение е 30 души. За възрастните хора се грижи
персонал от 13 квалифицирани кадри и помощни служители (социални работници,
медицински лица, рехабилитатор и друг специализиран и помощен персонал).
Домашен социален патронаж – с. Болярско
Домашният социален патронаж (ДСП) Болярско е социална услуга в общността, която се
предлага в 5 населени места- селата Болярско, Бояджик, Гълъбинци, Златари и Безмер.
Капацитетът на услугата е 90 потребители. Домашен социален патронаж реализира
обществен ангажимент към хората с увреждания и възрастните, като ги подпомага в
тяхната естествена семейна среда, чрез комплекс от дейности. Чрез Домашен социален
патронаж село Болярско се предоставя в 5-те целеви населени места и услугата
Обществена трапезария с финансиране по ОП "Храни.
Дом за възрастни хора и хора с деменция "Надежда"
Социалният център предлага в среда близка до семейната комплекс от социални услуги,
които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора и хората с
деменция, включващи предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните здравни,
комуникационни и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното
време и лични контакти. С цел да се осигури денонощно адекватна подкрепа и грижа за
настанените потребители са ангажирани здравни, социални специалисти и помощен
персонал.
Село Скалица и с. Генерал Инзово: в тях се предоставя като делегирана държавна
дейност с доставчик община "Тунджа" социалната услуга Дневен център за стари хора. В
двете населени места, като елементи от общинската образователна инфраструктура,
функционират детски заведения със средищен характер. В село Скалица е разкрит
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филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - Ямбол. В населеното място
функционира учебно заведение- средно училище, което осигурява професионално
образование в направление лозаро-винарство. По проект с външно финансиране е
обособен Център за домашни грижи със средищен характер.
Дневен център за стари хора – с. Генерал Инзово и с. Скалица
На територията на общината функционират два Дневни центъра за стари хора с общ
капацитет 60 места. Единият в с. Генерал Инзово- с капацитет 30 места, а другият в с.
Скалица- също с капацитет 30 места. В Дневните центрове се предоставя комплекс от
социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване през деня,
свързани с осигуряване на топла храна, задоволяване на ежедневните, здравните и
рехабилитационните потребности на старите хора.
Село Калчево:
Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Калчево - в качеството на доставчик
на социални услуги, разкрива и развива Център за социална рехабилитация и
интеграция, като делегирана от държавата дейност. Центърът за социална
рехабилитация и интеграция е разкрит в с. Калчево, в рамките на проект с външно
финансиране по ОПРЧР, след което се развива като устойчива социална услуга с
капацитет 25 места.

Село Веселиново: в качеството си на доставчик на социални услуги разкрива и развива
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, като делегирана от държавата дейност.
Общината децентрализира доставката на услугата, като възлага чрез конкурс дейността
на СНЦ "Каритас България". В село Веселиново функционират учебно заведение и детска
градина с яслена група, като част от общинската образователна инфраструктура. Чрез
тях мобилни екипи на общностните центрове "Компас" и "Желани пространства" доставят
интегрирани здравни, социални и образователни услуги за деца, ученици и техните
семейства.
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с. Веселиново
Дневният център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) е с капацитет 20 места и
предоставя подкрепящи услуги в общността, насочени към създаване на условия за
повишаване качеството на живот на хората с увреждания, смисленото ангажиране на
времето им, както и възможност да водят нормален и пълноценен начин на живот.
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Основните дейности в ДЦПЛУ целят ограничаването на социалната изолация, в която се
намират хората с увреждания.
Село Победа: като местна дейност функционира Общинско социално предприятие за
обществено хранене "Домашен социален патронаж", което доставя социални услуги в 11
населени места.
Общинско социално предприятие за обществено хранене "Домашен социален
патронаж“"– с. Победа: предлага интегрирани услуги в следните населени места:
Асеново, Победа, Челник, Козарево, Стара река, Каравелево, Сламино , Робово, Чарган,
Могила и Търнава. Капацитетът на услуга е 100 потребители. Домашен социален
патронаж реализира обществен ангажимент към хората с увреждания и възрастните,
като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда, чрез пакет от подкрепящи
дейности. Предприятието е изградено по проект на община "Тунджа" по ОПРЧР. След
приключване на външното финансиране, функционира като устойчива местна дейност.
Предприятието доставя и услугата Обществена трапезария по проект, финансиран с
ресурсите на Оперативна програма "Храни".
Село Тенево: читалището в селото е лицензиран доставчик на социалната услуга Център
за обществена подкрепа. Народно читалище "Просвета-1910" реализира проект по
ОПРЧР за доставка на услугата. В селото функционират детска градина с яслена група и
обединено училище, което предоставя възможност за професионално образование и
обучение. Разкрит е филиал на Центъра за спешна медицинска помощ- Ямбол. По проект
с външно финансиране е обособен Център за домашни грижи със средищен характер.
Център за обществена подкрепа при Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево:
комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване
изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; превенция на
насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца; обучение
в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; консултиране и подкрепа на
семейства в риск; обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители;
консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви и др.
Село Миладиновци: изградена е и функционира социална услуга на външен лицензиран
доставчик.
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора, с. Миладиновци: създаден е с
цел подкрепа на лица в надтрудоспособна възраст, за които са идентифицирани
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специфични потребности. Резидентната услуга предлага: грижа за стари хора, хора с
деменция, Алцхаймер и др.; рехабилитация и раздвижване, поради напреднала възраст
или прекарано тежко заболяване.
Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефективно социално включване,
борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи. През
последните години политиката в сферата на социалните услуги в Община "Тунджа" е
насочена към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да заменят
институционалния модел на грижа. На територията на общината са разкрити и
реализират дейност 8 социални услуги, финансирани чрез местния и държавния
бюджети. Активно се развиват и резидентните услуги, насочени към възрастните хора
чрез инвестиции от частни лицензирани доставчици в с. Болярско и с. Миладиновци.
Социални услуги се предоставят и от НПО, вкл. читалище, лицензирани доставчици.
Община "Тунджа" реализира голяма част от социалните си ангажименти чрез
разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране, в т. ч. услугата
Обществена трапезария, интегрирани здравни, социални и образователни услуги за
различни групи от местната общност и др. Елементите, включени в зоната със силно
социално въздействие са изключително динамични. Те търпят развитие и
преформулиране в контекста на оптимизирането, на разширяването на спектъра и
обхвата на социалните ангажименти в контекста на специфичните потребности на
местните общности и в отговор на необходимостта от социална подкрепа.

VI.

Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие

ПИРО представляват стратегически документи относно политиката за постигане на
устойчиво интегрирано развитие на общината и града, докато програмата за тяхната
реализация има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки,
инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието.
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите
за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната
съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като
оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа
помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са
мерките и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са
включени дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с
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общо финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена
интервенция може да обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със
собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от различни
оперативни програми или от други източници. Възможно е да бъдат идентифицирани
мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим финансов ресурс – например
разработването на общински наредби.
Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, следва да бъде
разработена на базата на прилагането на интегриран подход.
За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия следва да бъде
идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти,
инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на
конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в
която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка
на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на
ПИРО. За общините от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно Националната
концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 в програмата за реализация
задължително се идентифицират мерките, които ще доведат до изпълнение на
приоритетите, насочени към градските територии.
Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на
действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и
прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.

1) Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности
за реализация на плана:
2) Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и
изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А):
3) Индикативна финансова таблица:
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VII.

Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Изменението на климата е едно от най-неотложните предизвикателства, пред които е
изправено човечеството и всички държави в световен мащаб трябва да направят всичко
възможно да се борят с него, чрез своевременно международно сътрудничество и
последователен и постоянен ангажимент за съвместни действия, с цел запазване на
цялата планета и нейното биологичното разнообразие за сегашните и бъдещите
поколения. Терминът "изменение на климата" се отнася до промяна в климата, дължаща
се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната
атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата,
наблюдавана в сравними периоди от време. Към края на 19-ти век учените за пръв път
започват да твърдят, че човешките емисии на парникови газове могат да доведат до
промени в климата. Термините "изменение на климата" и "глобално затопляне" започват
да се появяват в популярната литература и медиите през 50-те години на 20-ти век. В
края на миналия век, науката е обединена около тезата, че парниковите газове имат
голямо участие в повечето изменения на климата, а емисиите от хората причиняват
осезаемо глобално затопляне, като изследванията по темата са обощени в докладите за
оценка на Междуправителствения панел за климатични промени (МПКП). Една от
първите и най-мащабните стъпки на международната общност, чрез която официално се
признава съществуването на заплаха от увеличение на емисиите от парникови газове в
резултат на човешката дейност, е приемането на Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)
на срещата на върха за Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро. Страните по Конвенцията
трябва да предприемат специфични действия, като например намаляване на емисиите
на парникови газове с известен процент, чрез приемане на протоколи към Конвенцията.
Такъв е и приетият през 1997 г. Протокол от Киото, който поставя количествени цели за
намаляване на емисиите от парникови газове. Той засяга практически всички основни
сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение по
проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било подписвано някога.
България ратифицира Протокола от Киото на 17 юли 2002 г., с което се присъединява
към усилията на международната общественост за борба с изменението на климата.
Въпреки единодушната международна ангажираност за намаляване и елиминиране на
по-голямата част от емисиите на парникови газове и глобалните усилия за борба с
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изменението на климата, прогнозите на науката за възможните сценарии са далеч от
оптимистични, като редица публикувани научни доклади очертават катастрофални
последици за планетата, ако държавите не вземат спешни мерки за справяне с
климатичните промени. Учените алармират, че без спешни действия, до 2060 г.
глобалното затопляне вероятно ще надхвърли с 2°C нивата от периода преди
индустриализацията, а към края на века може дори да достигне 5°C. Подобно
повишаване на температурата в световен мащаб ще причини необратими промени на
много екосистеми и в следствие на това ще се стигне до загуба на биологично
разнообразие. Учените предупреждават, че покачването на температурите ще доведе до
изчезването на 18 % от насекомите, 16 % от растенията и 8 % от гръбначните животни,
ще повиши риска от наводнения със 170 %, а над 400 милиона души ще бъдат изложени
на тежки суши до края на века. Освен, че ще окажат опустошително въздействие върху
природата, по-високите температури и по-интензивните метеорологични явления ще
доведат и до огромни разходи за икономиките и ще възпрепятстват способността на
страните да произвеждат храни (ще се намали значително добивът на зърнени култури),
което може да доведе до масови миграционни движения особено в развиващите се
държави. Във връзка с това, България е особено уязвима, защото като външна граница
на Европейския съюз е изложена на риск, който не бива да се пренебрегва. Очевидно е,
че изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобален
отговор, като това е и един от водещите приоритети на Европейския съюз. ЕС е една от
страните, подписали Парижкото споразумение, целта на което е да се ограничи
глобалното затопляне значително под 2°C и да се положат усилия за ограничаването му
до 1,5°C. Парижкото споразумение относно изменението на климата е първото всеобщо,
правно задължително световно споразумение за климата, което установява глобална цел
цел за адаптация за подобряване на капацитета за адаптиране, засилване на
устойчивостта и намаляване уязвимостта към последиците от климатичните промени.
Европейският съюз и неговите 28 държави членки подписват глобалното Парижко
споразумение за климата на церемония на високо равнище в Ню Йорк на 22 април 2016
г. ЕС ратифицира документа на 5 октомври 2016 г., а Споразумението официално влиза
в сила на 4 ноември 2016 г. Държавите от ЕС одобряват целта до 2050 г. да бъде
постигната неутралност по отношение на климата в съответствие с Парижкото
споразумение. През декември 2020 г. в контекста на необходимостта от повишаване на
амбициите в областта на климата, както се изисква и от Парижкото споразумение,
Европейският съвет одобрява нова цел за намаляване на емисиите до 2030 г. Лидерите
от ЕС постигат съгласие по обвързваща цел за ЕС за постигането на нетно намаление на
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равнището на Съюза на емисиите на парникови газове до 2030 г. с най-малко 55%
спрямо равнищата от 1990 г. ЕС ще повиши амбициите си в областта на климата по такъв
начин, че:
•

да се стимулира устойчивият икономически растеж

•

да се създадат работни места

•

да се донесат ползи за гражданите на ЕС, свързани със здравето и околната среда

•

да се допринесе за дългосрочната конкурентоспособност в световен план на
икономиката на ЕС чрез насърчаване на иновациите в зелени технологии

В заключенията си Европейският съвет приканва Комисията да направи оценка на
начините, по които всички икономически сектори могат да допринесат оптимално за
постигането на целта за 2030 г., и да представи необходимите предложения, придружени
от задълбочен анализ на екологичното, икономическото и социалното въздействие на
равнище държава членка.
В тази връзка, следва да се отбележи, че с Решение № 621 на Министерския съвет от
25.10.2019 г., правителството на Република България приема Нaциoнaлнa cтрaтeгия зa
aдaптaция към измeнeниeтo нa климaтa и Плaн зa дeйcтвиe, като нa нaциoнaлнo нивo
рaзрaбoтвaнeтo нa cтрaтeгиятa e зaлeгнaлo в Зaкoнa зa oгрaничaвaнe измeнeниeтo нa
климaтa. C приeмaнeтo нa cтрaтeгиятa Бългaрия щe изпълни мeждунaрoднитe cи
зaдължeния кaтo cтрaнa пo Рaмкoвaтa кoнвeнция нa OOН пo измeнeниe нa климaтa,
Прoтoкoлa oт Киoтo и Пaрижкoтo cпoрaзумeниe. Дoкумeнтът oчeртaвa cтрaтeгичecкaтa
рaмкa и приoритeтитe пo oтнoшeниe нa aдaптaциятa към измeнeниeтo нa климaтa дo
2030 г. Цeлтa e дa ce нaмaли уязвимocттa нa cтрaнaтa cпрямo пocлeдицитe oт
измeнeниeтo нa климaтa и дa ce пoдoбри кaпaцитeта зa aдaптaция нa eкoлoгичнитe,
coциaлнитe и икoнoмичecкитe cиcтeми към въздeйcтвиятa нa измeнeниeтo нa климaтa.
Нaциoнaлнaтa cтрaтeгия зa aдaптaция към измeнeниeтo нa климaтa oбхвaщa дeвeт
ceктoрa, кoитo ca: ceктoр "Ceлcкo cтoпaнcтвo", ceктoр "Гoри", ceктoр "Биoлoгичнo
рaзнooбрaзиe и eкocиcтeми", ceктoр "Вoди", ceктoр "Eнeргeтикa", ceктoр "Трaнcпoрт",
ceктoр "Грaдcкa cрeдa", ceктoр "Чoвeшкo здрaвe" и ceктoр "Туризъм". Cъc cтрaтeгиятa ce
зaпълвa прaзнoтa в пoлитикaтa нa Бългaрия пo измeнeниe нa климaтa, кaтo ce oчeртaвa
пoдхoдът нa cтрaнaтa зa aдaптирaнe нa ключoвитe ceктoри нa икoнoмикaтa към
прoмeнящия ce климaт. Чacт oт дoкумeнтa e и рaзрaбoтeният Плaн зa дeйcтвиe, в кoйтo
ca oпрeдeлeни цeлитe и приoритeтитe зa пoдoбрявaнe нa кaпaцитeтa зa aдaптaция. В
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него дeтaйлнo ca рaзпиcaни дeйнocти зa вceки oт ceктoритe, в тoвa чиcлo нeoбхoдим
финaнcoв рecурc, oчaквaни рeзултaти, oтгoвoрни инcтитуции зa тяхнoтo прилaгaнe. Зa
първи път в Бългaрия e изгoтвeн и мaкрoикoнoмичecки aнaлиз. В aнaлизa ca oцeнeни
coциaлнo-икoнoмичecкитe пocлeдици oт въздeйcтвиятa oт измeнeниe нa климaтa.
Изчиcлeниятa пoкaзвaт, чe aкo нe ce прeдприeмaт дeйcтвия, измeнeниeтo нa климaтa щe
oкaжe нeгaтивнo влияниe във финaнcoвo oтнoшeниe, кaтo e възмoжнo дa ликвидирa
икoнoмичecкия рacтeж нa cтрaнaтa дo 2050 г.
Освен в стратегическите документи на национално ниво, от изключително важно
значение е амбициозната политика за смекчаване на изменението на климата на ЕС, да
бъде прилагана и от регионалните и местните власти, чрез приоритети и мерки във
връзка с проблемите по опазване на околната среда и устойчивото развитие, които да
бъдат интегрирани в документите за стратегическо планиране на регионалното и
местното развитие. Климатичните фактори, а именно – глобалното затопляне,
природните бедствия, рисковите територии и зони оказват все по-значително влияние
върху подходите в регионалното и пространственото планиране, което налага те да
бъдат ориентирани към новите глобални предизвикателства, свързани с опазването
на ресурсите и адаптирането към климатичните промени и да се съобразяват с
основните принципи на съвременната политика за устойчиво териториално развитие.
Местните и регионални органи на властта имат решаваща роля по отношение на
смекчаването и адаптацията към изменението на климата и могат да са движещата сила
в глобалното управление на климата, която да допринесе значително за намаляване на
емисиите парникови газове.
Във връзка с това, още през 2010 година, в становище на Европейския комитет на
регионите (2010/C 79/03) относно Бялата книга на Комисията "Адаптиране спрямо
изменението на климата — към европейска рамка за действие" се подчертава
"необходимостта местните и регионалните власти да бъдат признати като основни
участници в борбата с вредните въздействия на изменението на климата, тъй като те са
готови да поемат съвместна отговорност и вече предприемат действия за адаптиране на
общините към последиците." В документа се казва още, че тъй като мерките за
адаптиране в редица случаи са дело главно на местно равнище, важно е да се гарантира,
че подкрепата на ЕС е на разположение на местните и регионалните власти и
предизвикателствата на изменение на климата трябва да залегнат като основен
приоритет в бюджета на Съюза. Подчертана е необходимостта от използването на
комбинация от политически инструменти, включително стратегическо планиране на
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местно равнище за справяне с въздействието на климата върху секторните политики,
като от голямо значение е аспекти на изменението на климата да бъдат включени пряко
в инструментите за планиране на местно равнище, за да се гарантира, че въздействието
на климата се взема предвид. Общините, градовете и регионите са признати като
основни действащи лица в адаптирането към изменението на климата, като се
подчертава важността на това цялостната стратегия за адаптация на равнище
Европейски съюз да бъде достатъчно подробна, за да може стратегията да бъде
приложена на регионално равнище в целия ЕС, като едновременно с това се отчита
многообразието на регионите, климатичните условия и икономическите структури.
През юли 2018 г., отново се обръща специално внимание на ролята на градовете и
регионите в областта на управлението на климата и намаляването на емисиите на CO2,
когато Европейският комитет на регионите (КР) провежда дебат на високо равнище
относно действията в областта на климата. Местните и регионалните лидери на ЕС
приемат становище относно "Управлението в областта на климата след 2020 г. ", в което
е изложена позицията на Комитета за начините за прилагане на практика на Парижкото
споразумение — т.нар. парижки наръчник. В документа се подчертава, че без
официалното участие на местните и регионалните органи на управление ще се запазят
разликите между ангажиментите по отношение на климата и постиженията, необходими
за ограничаването на повишаването на температурата значително под 2°C. Призивът за
официална роля за градовете и регионите в Парижкото споразумение отново е отправен
по време на Конференцията на ООН по изменението на климата през декември 2018 г.,
проведена в Катовице, Полша (COP 24), когато Европейският комитет на регионите
обединява силите си със световните мрежи от местни органи на властта в Катовице, с
искане Парижкото споразумение да включва система за мониторинг и докладване на
изпълнението на ангажиментите и постиженията на градовете и регионите в областта на
намаляването на емисиите на CO2. Градовете имат дял от 70% в световните емисии на
парникови газове, а местните органи на властта отговарят за изпълнението на повече от
70 % от мерките за намаляване на изменението на климата и до 90 % от мерките за
приспособяване към него.
В Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета се подчертава, че в отговор
на призива на Парижкото споразумение за мобилизиране на недържавни участници
(бизнес, градове, граждани, международно гражданско общество и др.), ЕС подкрепя
редица водещи инициативи като Мисия иновация, Световния конвент на кметовете по
въпросите на климата и енергетиката (чрез Регионалните конвенти), 10-годишната рамка
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на програмите за устойчиво потребление и производство (мрежа 10YFP/Една планета),
Партньорство за действие по въпросите на зелената икономика (PAGE), Партньорство за
НОП, Възобновяема енергия за Африка, 4/1000 за интелигентно по отношение на
климата селско стопанство и InsuResilience (застраховане и устойчивост). Създават се
системни инструменти за проследяване, за да се измери тяхното въздействие върху
намаляването и устойчивостта на емисиите.
Европа е един от най-развитите региони по отношение на регистрирани недържавни
действия в областта на климата: от инициативите за сътрудничество, регистрирани на
платформата NAZCA на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (зона за
действия в областта на климата за недържавни участници – онлайн портал за
визуализиране на колективни действия), 54 % са европейски.
От 2017 г. Конвентът на кметовете в Европа е член на Световния конвент на кметовете
по въпросите на климата и енергетиката, който обединява двете основни инициативи на
градовете и местните власти в света (Конвентът на кметовете и Пактът на кметовете), за
да ускори техния преход към градове с по-ниски емисии, устойчиви спрямо изменението
на климата, което носи ползи също за цялата икономика и има глобално въздействие.
На 11 декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт (The European
Green Deal), чиято амбиция е до 2050 г. ЕС да се превърне в първия в света неутрален по
отношение на климата блок. Европейският преход към устойчива икономика изисква
значителни инвестиции във всички сектори: за постигането на текущите цели в областта
на климата и енергетиката за 2030 г. ще са необходими допълнителни инвестиции в
размер на 260 милиарда евро годишно до 2030 г. С Плана за инвестиции на Европейския
зелен пакт ще се мобилизират средства от ЕС и ще се създаде необходимата рамка за
улесняване и стимулиране на публичните и частните инвестиции за прехода към
неутрална по отношение на климата, екологична, конкурентоспособна и приобщаваща
икономика. В допълнение към другите инициативи, обявени в рамките на Зеления пакт,
Планът се основава на три измерения:
•

финансиране — мобилизиране на най-малко 1 трилион евро устойчиви
инвестиции през следващото десетилетие. Частното финансиране ще бъде
стимулирано от по-големия от всякога досега дял от бюджета на ЕС, предназначен
за разходи за действия в областта на климата и околната среда, като ключова
роля ще има Европейската инвестиционна банка;
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•

законодателни и други мерки — осигуряване на стимули за набавянето и
пренасочването на публични и частни инвестиции. Поставяйки устойчивото
финансиране в центъра на финансовата система, ЕС ще предостави инструменти
за инвеститорите и ще улесни устойчивите инвестиции от страна на публичните
органи чрез насърчаване на екологосъобразното бюджетиране и възлагане на
обществени поръчки, както и чрез разработването на начини за улесняване на
процедурите за одобряване на държавните помощи за регионите в преход;

•

практическа помощ: Комисията ще окаже подкрепа на публичните органи и
организаторите на проекти при планирането, изготвянето и изпълнението на
устойчиви проекти.

Механизмът за справедлив преход (The Just Transition Mechanism) е друг ключов
инструмент, гарантиращ, че преходът към неутрална по отношение на климата
икономика се осъществява по справедлив начин, за да няма изоставени. Въпреки че
всички региони ще се нуждаят от финансиране и че това е предвидено в Плана за
инвестиции на Европейския зелен пакт, Механизмът ще предоставя целева подкрепа за
мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. в найзасегнатите региони, за да се смекчат социално-икономическите последици от прехода.
Механизмът ще генерира необходимите инвестиции в подкрепа на работниците и
общностите, които разчитат на веригата за създаване на стойност, свързана с
изкопаемите горива. Той ще допълни съществения принос от бюджета на ЕС,
предоставян чрез всички пряко свързани с прехода инструменти.
Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране:
1. Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в размер на 7,5
милиарда евро, в допълнение към предложението на Комисията за следващия
дългосрочен бюджет на ЕС. За да се възползват от своя дял от Фонда, държавите
членки, в диалог с Комисията, ще трябва да определят допустимите територии
чрез специални териториални планове за справедлив преход. Те освен това ще
трябва да се ангажират да допринасят за всяко евро от Фонда за справедлив
преход с едно евро от средствата от Европейския фонд за регионално развитие и
Европейския социален фонд плюс, както и да предоставят допълнителни
национални ресурси. По този начин ще се осигури финансиране в размер между
30 и 50 милиарда евро, което ще мобилизира още инвестиции. Чрез Фонда ще се
предоставят предимно безвъзмездни средства на регионите. С тези средства ще
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се помогне на работниците да развият умения и компетенции за пазара на труда
на бъдещето, както и на МСП, стартиращите предприятия и инкубаторите, за да
създадат нови икономически възможности в тези региони. С Фонда ще се
подкрепят и инвестициите в прехода към чиста енергия, например в областта на
енергийната ефективност.
2. Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU за мобилизиране
на инвестиции в размер до 45 милиарда евро. Целта на тази схема е да се
привлекат частни инвестиции, включително в устойчива енергия и транспорт,
които да са от полза за тези региони и да помогнат на техните икономики да
намерят нови източници на растеж.
3. Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската
инвестиционна банка, подкрепен от бюджета на ЕС, за мобилизиране на
инвестиции в размер на 25—30 милиарда евро. Той ще служи за отпускането на
заеми в публичния сектор, например за инвестиции в топлоснабдителни мрежи и
саниране на сгради. Комисията ще представи законодателно предложение за
създаването му през март 2020 г.
Механизмът за справедлив преход е нещо повече от инструмент за финансиране:
разчитайки на платформа за справедлив преход, Комисията ще оказва техническа
помощ на държавите членки и инвеститорите и ще гарантира участието на засегнатите
общности, местните органи, социалните партньори и неправителствените организации.
Механизмът за справедлив преход ще включва стабилна рамка за управление, в чиято
основа ще бъдат териториалните планове за справедлив преход.
Възползвайки се от гореизброените политики, стимули, финансови инструменти, както и
практическа помощ, регионалните и местни власти могат да се превърнат в активен
участник в диалога и процеса за справяне с климатичните промени на местно ниво, като
предприемат реални действия за преодоляване на едно от най-големите
предизвикателства, засягащо всяка една тема от нашия живот. С цел адаптирането на
подходите в планирането на регионалното и пространствено развитие към глобалното
затопляне на климата и намаляването на рисковете от природни бедствия (хидроложки,
метеорологични, геофизични и биологични природни явления и бедствия), е необходимо
местните власти и общности да са достатъчно добре информирани за различните аспекти
на темата „климатични промени“, за да имат необходимия капацитет за съответния
анализ, разработване и изпълнение на стратегическите цели, възможностите и
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приоритетите за адаптиране към тези промени. Основно предизвикателство пред
планирането на социално-икономическото и екологичното развитие на районите в
България е постигането на съответствие с европейската кохезионна политика и
националните цели и приоритети за регионално развитие, като същевременно се отчитат
спецификите и нуждите от структурни промени и постигане на догонващо средните
европейски нива развитие. Конкретните приоритети и заложените към тях мерки трябва
да бъдат разработени така, че да отговарят пряко на специфичните проблеми в
съответната територия, както и да са съобразени с възможностите за финансиране,
ресурсната обезпеченост, законодателните норми и ограничения, наличните капацитет
и компетенции на съответното ниво за планиране. Във връзка с мерки и дейности за
адаптиране на съответната община към промените в климата е необходимо и
провеждане на информационни кампании с ясен фокус върху заинтересованите страни
и целевите групи. Повишаването на информираността на населението на общината по
темата ще намали неговата уязвимост към очакваните последици и рискове от
климатичните промени. Важно е да се подчертае, че климатичните промени не бива да
бъдат разглеждани само като бреме за местната власт и местните общности, а като
импулс за развитие, който да доведе до глобална промяна на цели икономически
сектори, като пример за това може да е внедряването и използването на
възобобновяеми енергийни източници. Адаптирането на подходите в планирането към
измененията на климата в община „Тунджа“ ще осигури запазването на екологичния
комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни
бедствия - хидроложки, метеорологични, геофизични и биологични природни явления и
бедствия.
В Раздел 11. ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ от Общия устройствен план на община „Тунджа“ са
определени хигиенните качествата на окръжаващата среда по отделни компоненти,
екологичните параметри за развитие на общината като цяло и са посочени устройствени
мероприятия за подобряване на хигиенните качества на средата.
Изводите от направения анализ на Екологочното състояние и рискове на територията на
община "Тунджа" сочат, че:
В териториалния обхват на община "Тунджа" не се констатират предпоставки и
условия за критични и трайни екологични кризи и проблеми. Налични са, обаче рискове,
констатирани в екологичния анализ, които трява да бъдат взети предвид при
управлението на територията:
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Качеството на атмосферния въздух отговаря на стандартите и не създава здравен
риск за хората, живеещи в общината. Възможни са замърсявания на атмосферния въздух
от транспорта, от развитието на индустриалните дейности; от влиянията на съседни
територии, от широкото използване на твърди битови отпадъци, както и от възникването
на инцидентни, мащабни пожари. Необходимо е да бъдат предприети съотвентните
превантивни дейсвия за управлението и преодоляването на риска;
Състоянието на повърхностните и на подземните води се определя като лошо, при
ясни индикации за поддържане на тази негативна тенденция. Съществува риск от по –
сериозно замърсяване на водите от влиянията на съседни територии; от развитието на
интензивно селско стопанство; от комунално-битовите дейности, от нерегламентираното
и недобросъвестно изхвърляне на отпадъци. Рискът може да има сериозни последици
върху развитието на територията и е необходимо да бъде обект на анализ и управление
на надобщинско разнище. Необходими са спешни действия за подобряване на
състоянието на водопроводните и канализационни мрежи, както и за оптимизиране на
системата от пречиствателни станции за отпадни води;
Почвената покривка е в добро общо състояние. Територията е естествено
податлива на процеси на засоляване, за което се изисква засилен контрол. Съществува
риск от по – сериозно замърсяване на почвите от развитието на интензивно селско
стопанство; от
комунално-битовите дейности, от
нерегламентираното
о
недобросъвестно изхвърляне на отпадъци и др. Необходимо е трайно да бъде решен
проблемът със съхраняването и унищожаването на препарати за растителна защита с
изтекъл срок и неясен произход.
Територията се характеризира с изключително биоразнообразие и сериозни
природни ресурси, които трябва да бъдат управлявани и съхранявани отговорно и
съвестно в подкрепа на местното развитие. висока е значимостта на поддържащите и
регулиращите функции на горите, на защитените територии и защитените зони по
отношение на природните баланси, качеството на водите, атмосферния въздух и
почвите, предотвратяването на рискови явления като пожари, ерозия.
Във връзка с направените изводи са заложени релевантни мерки за ограничаване
изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за
намаляване на риска от бедствия, което свидетелства за ангажираността на Община
"Тунджа" и стремежът ѝ да допринесе към глобалните усилия за борбата с изменението
на климата, както и да опази биологичното богатство и разнообразието на територията
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на своята територия. Подробно разписаните мерки за ограничаване на изменението на
климата и за адаптацията към вече настъпилите промени са разписани в Програмата за
реализация на ПИРО 2021-2027 г. на община "Тунджа" и обхващат голяма част от
дейностите от Приоритет 3. Хармонична и балансирано развита територия с подобрена
инфраструктура и съхранена околна среда, Специфична цел 1: Развитие на техническата
инфраструктура и опазване на околната среда: Мярка 3.1.1. Изграждане, реконструкция
и ремонт на пътища, улици, тротоари, алеи, зелени площи, паркови зони и други
елементи от техническата инфраструктура; Мярка 3.1.5. Разработване и реализиране на
проекти за доизграждане на канализационни системи и пречиствателни станции; Мярка
3.1.6. Извършване на превантивни дейности - корекции, ремонти и почистване на дерета
и други отводнителни съоръжения, за предпазване от наводненията и други стихийни
бедствия; Мярка 3.1.7. Поетапно реализиране на мерки за подобряване на енергийната
ефективност на уличното осветление в населените места на общината; Мярка 3.1.8.
Разширение на газопреносната мрежа на територията на община „Тунджа“ в т.ч.
газификация на сгради – общинска собственост; Специфична цел 3: Опазване и
съхраняване на околната среда за хармонично и балансирано развитие на територията:
Мярка 3.3.3. Реализиране на проекти за подобряване на състоянието на
местообитанията на редки и застрашени видове; Мярка 3.3.4. Реализиране на проекти,
провеждане на дейности и инициативи за съхраняване и обогатяване на биологичното
богатство и многообразие на територията, вкл. залесителни и други акции и кампании;
Мярка 3.3.5. Разработване на проекти и реализиране на образователни, обществени и
общностни кампании за популяризиране на биологичния потенциал и за опазване на
природното богатство на територията на община „Тунджа“; Мярка 3.3.6. Разработване
на проекти и реализиране на образователни, обществени и общностни кампании за
повишаване на културата и на обществения ангажимент към отговорното сметосъбиране
територията на община „Тунджа“ и чистотата на населените места; Мярка 3.3.7.
Подобряване на състоянието на общинския горски фонд, поддържане на екосистемните,
социалните и икономически функции на общинските гори; Мярка 3.3.8. Опазване на
горите от пожари, изграждане на противопожарна инфраструктура; както и дейности от
Приоритет 4. Местна идентичност и териториално сътрудничество в услуга на хората,
Специфична цел 1: Достъпни услуги, сигурност, изграждане на партньорства за
хармонично и балансирано развитие на територията и на общностите: Мярка 4.1.7.
Разширяване обхвата и поддържане на системата за видеонаблюдение в населените
места, монтиране на системи за известяване на възникващи рискови събития;
Специфична цел 3: Развитие на териториалното сътрудничество и сближаване в
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подкрепа на местните общности: Мярка 4.3.2. Развиване на междуобщинското и
териториалното сътрудничество в сферата на икономиката, културата, туризма и услугите
в полза на местните общности; Мярка 4.3.3. Развиване на международното и
трансгранично сътрудничество, сближаване и обмен на опит и добри практики в сферата
на икономиката, културата, туризма и услугите.
Макар да не се предвижда разработване на предварителен доклад за екологична оценка
на ПИРО, следва да се отбележи, че в съответствие с действащата нормативна уредба,
при изпълнението на всяка от мерките в Плана за интегрирано развитие на общината,
свързана с реализация на инвестиционни проекти, за които е задължителна ОВОС, такава
ще бъде извършвана преди икономическата оценка, финансиране и стартиране на
съответните обекти.
VIII.

Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и
начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. Описанието на
тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно функциониране, са
част от структурата на ПИРО.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво
местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните
дейности и проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана
на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите,
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори
за наблюдение и оценка. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и
методите за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и
звена.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027
г. трябва да са посочени в матрица на индикаторите (вж. Приложение № 3). За да се
осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор
следва да са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на
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информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се
очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При наличие на
достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят и междинни
стойности на индикаторите по ключови приоритети.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка
на изпълнението на ПИРО следва да се имат предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на
ЕС през периода 2021-2027 г. Списък на общите индикатори, съгласно проектите на
Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 г., е представен в Приложение № 3а към
настоящите Методически указания.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики.
Индикаторите за наблюдение следва да обхващат физическите характеристики
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие,
като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите на плана е
подходящо да се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от
приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти
с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори
са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и
изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото
пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие
се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с
качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и
инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото
развитие на региона.
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Типа индикатор, който ще се прилага към съответен приоритет или цел зависи от
конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в съответния ПИРО. Найобщо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и
мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите. Въпреки това е
възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и
индикатор за резултат. Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на
целите. Индикаторите за продукт могат да измерват и постигането на мерките, но не е
задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект –
включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната ситуация.
За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони за
прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) следва да се определят отделни
самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени приносът на интервенциите както
към развитието на конкретната територия в рамките на зоната, така и към развитието на
цялата община.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство
участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските
наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори,
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в
общината.

X.

Заключение

Планът за интегрирано развитие на община "Тунджа" за периода 2021-2027 г. е
разработен в съответствие с препоръките на Методически указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027
г., на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от месец март
2020 г.
Стратегическият документ отговаря на националната политика в областта на
регионалното развитие и съответства на приоритетите на Европейската регионална
политика.
Заложените конкретни приоритети, цели и мерки на Плана за интегрирано развитие на
Община "Тунджа" 2021-2027 г. кореспондират с формулираната цялостна визия за
развитието на общината и превръщането ѝ в среда на устойчив и приобщаващ растеж
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със сплотена местна общност, с хармонично и балансирано развитие на територията, с
качествени социално-интегрирани политики, с потенциал за сътрудничество в услуга на
хората, с развита местна икономика и съхранена идентичност.
Дефинираните цели на настоящия ПИРО отразяват местните потенциали за развитие и
са съсредоточени върху решаването на конкретните проблеми на община „Тунджа“, а
приоритетите са фокусирани върху нейните конкурентни предимства. Във връзка с това
трябва да се отбележи, че документът е подготвен с активното участие и партньорство
на местните общности и заинтересовани страни, особено що се отнася до определянето
на неговите цели и приоритети, като е осигурена максимална прозрачност и
съгласуваност на изготвянето на плана, в съответствие с разработената комуникационна
стратегия.
Предвидените проекти за изпълнение са съобразени с разполагаемите финансови
ресурси, като във финансовата индикативна таблица е спазен изцяло принципът на
съфинансиране и допълняемост на бюджетните ресурси на община "Тунджа" със
средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.
За да се гарантира изпълнимостта на плана, от гледна точка на ресурсите, е необходимо
ежегодно да се прави преглед на мерките и дейностите, включени в ПИРО и да се
актуализира при необходимост тяхната приоритетност и възможности за реализация.
Системата от индикатори за оценка напредъка на изпълнението на стратегическия
документ включва ясни, адекватни и измерими индикатори, даващи възможност за повсеобхватна и задълбочена оценка на изпълнението на плана и позволяващи да се
изготвят качествени междинна и последваща оценки на плана за определяне на
социално- икономическото му въздействие.
Планът за интегрирано развитие на община "Тунджа" 2021-2027 г. има характер на
отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия и фактори, което изисква постоянна
дейност на всички заинтересовани участници и създаването на добра организация и
координация за неговото изпълнение.
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