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Настоящият „Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020” е разработен в
изпълнение на Договор от 08.01.2014г. между Община Тунджа и „РЕГИОПЛАН“ ЕООД, Дейност 2
“Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Тунджа 2014-2020г. на база разработената
Областна стратегия за развитие на Област Ямбол за същия период и Програма за управление на ОПР
Тунджа 2014-2020 г”.
Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Тунджа (ОПР) е основен документ за
стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача да определи целите и
приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината, които трябва да
бъдат постигнати през следващия седемгодишен планов период. Стратегическата рамка на ОПР се базира
на съществуващия потенциал на Община Тунджа, на нейните вътрешни предимства, определени чрез
анализ на настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено
консултиране. Не на последно място, съобразно профила на общината, планът отразява политиките,
залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи имащи
пряко или косвено отношение към регионалното развитие.
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Общинският план на Тунджа е конкретен оперативен документ, обединяващ целите и подходите за
тяхното реализиране, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област
Ямбол и действащият общ устройствен план на територията на общината.
Успешното постигане на основната цел зависи от приложените методи за интегрирано планиране на
развитието, които осигуряват координация между секторите на икономиката и да спомагат за постигане на
по-добра социална, икономическа и екологична ефективност.
При разработването на ОПР са изтъкнати вътрешните предимства на Община Тунджа, направен е
задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация, очертани са конкретните проблеми, на чиято
база са определени стратегическите и специфични цели за развитие на Община Тунджа. Считаме, че
тяхната реализация ще допринесе за постигане на поставените цели на по-горните нива на стратегическо
планиране – областно, регионално, национално.
Стратегическо развитие на Европейско ниво за периода 2014-2020 - основни документи
Стратегия Европа 2020. Новата Стратегия на Европейския Съюз „Европа 2020”, приета през 2010 г.,
налага подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии,
включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на
Европейския съюз, с цел постигане на три подсилващи се взаимно приоритета:
- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
- устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно
използване на ресурсите;
- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до
социално и териториално сближаване.
По всяка приоритетна тема ЕК предлага седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка,
разпределени така:
Интелигентен растеж
-

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

-

Съюз за иновации

-

Младежта в дeйствие

Устойчив растеж
-

Европа за ефективно използване на ресурсите

-

Индустриална политика за ерата на глобализацията

Приобщаващ растеж
-

Програма за нови умения и работни места

-

Европейска платформа срещу бедността

Интелигентен растеж
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-

„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ — има за цел да ускори
развитието на високоскоростен достъп до интернет и да извлече ползи от наличието на
единен цифров пазар за домакинствата и формите;

-

„Съюз за иновации“ — има за цел да подобри рамковите условия и достъпа до финансиране
за научноизследователска дейност и иновации, за да гарантира превръщането на
иновативните идеи в нови продукти и услуги, които създават растеж и работни места;

-

„Младежта в действие“ — има за цел да подобри постиженията на образователните системи
и да улесни навлизането на млади хора на пазара на труда;

Устойчив растеж
-

„Европа за ефективно използване на ресурсите“ — има за цел да премахне връзката между
икономическия растеж и използваните ресурси, да подкрепи преминаването към
нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на възобновяеми енергийни
източници, да модернизира нашия транспортен сектор и да стимулира енергийната
ефективност;

-

„Индустриална политика за ерата на глобализацията“ — има за цел да подобри бизнес
средата, по-специално за МСП, и да подкрепи развитието на силна и устойчива индустриална
основа, позволяваща конкурентоспособност в световен план;

Приобщаващ растеж
-

„Програма за нови умения и работни места“ — има за цел да модернизира пазарите на труда
и да направи гражданите по-способни, като развива техните умения през целия им живот с
цел да повиши участието в трудовия живот и постигне по-добро съгласуване между
предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова мобилност;

-

„Европейска платформа срещу бедността“ — има за цел да гарантира социално и
териториално сближаване, така че ползите от растежа и работните места да са споделени в
голяма степен и хората, живеещи в условията на бедност и социално изключване, да имат
възможност да живеят достоен живот и да представляват активна част от обществото.

Тези седем водещи инициативи ще породят ангажименти както за ЕС, така и за държавите-членки,
което налага тяхната териториална проекция в рамките на община Тунджа.
Стратегическо развитие на национално ниво - основни документи
При разработването на Общинския план за развитие са взети предвид предвижданията на следните
документи за стратегическо развитие на национално ниво.
Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), изготвена в
изпълнение на стратегия „Европа 2020” в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на
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икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”. Предложените в
Националната програма за реформи (2011-2015 г.) мерки на икономическата политика са насочени към
преодоляване на съществуващите предизвикателства пред растежа и достигане на националните цели в
изпълнение на стратегия "Европа 2020”. Програмата формулира и националните цели в отговор на
заложените целеви индикатори в Стратегия Европа 2020.
Националната програма за развитие България 2020 - рамков дългосрочен документ, който въз
основа на анализ на ситуацията в държавата и тенденциите за развитие, определя визията и общите
дългосрочни цели на националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното
управление. Този документ е успешен опит за интегриране на секторните политики и териториалните им
измерения.
Национална стратегия за регионално развитие - 2012-2022 г. ОПР Тунджа ще бъде съобразен с
основните принципи на интегрираното развитие и подобряване на селищната среда, заложени в
стратегията и насочени към възстановяване и обновяване на градските райони и селищата, повишаване на
конкурентоспособността на селищата, укрепване на взаимовръзката населено място-регион и подобряване
на социално-икономическата интеграция.
Национална стратегия за околната среда - 2005-2014 г. Цялостната визия и стратегическите цели
за развитие на ОПР Тунджа, групите проекти в плана, ще бъдат в съответствие с основната цел на този
документ - подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и чиста
околна среда и съхраняване на природното наследство на основата на устойчивото управление на околната
среда.
Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. – ОПР на община Тунджа ще
създаде онези предпоставки за желаното развитие на селищата и територията, което ще съответства на
предвидените в НКПР роля за тази част на страната, подкрепящо развитието на съседните общини с повисоко ниво услуги. Чрез ОПР на община Тунджа ще се реализират пространствени синергични ефекти,
които да се стимулират развитието и областния център гр. Ямбол, обвързан с общината в концепцията за
пространствено развитие на община Тунджа като модел на умерено полицентрично развитие на областно
ниво.
Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания - 2008-2015
г. Целите на стратегията ще получат реализация чрез предвидените в ОПР Тунджа действия за адаптиране
на селищната среда към нуждите на хората с увреждания, които ще намерят приложение като
задължителен елемент за достъпност във всички групи проекти.
Национална стратегия за борба с бедността и социалната изолация. ОПР Тунджа ще съдейства
за постигане на целите на стратегията за социална интеграция на определени целеви групи чрез създаване
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на условия за достъп до заетост и до ресурси, вкл. и посредством проекти от типа „меки мерки“ за обучение
и преквалификация, за мотивация и социална адаптация.
Национална жилищна стратегия на Република България и Национална програма за обновяване на
жилищните сгради в Република България. С планиране на интервенции в жилищните и сгради ще се
допринесе за реализиране на техните цели чрез създаване на устойчива среда на обитаване и обновяване
на жилищни сгради, подобряване на експлоатационните им качества, свързани с енергийната ефективност.
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2009-2013) и
Стратегически план за развитие на културния туризъм в България. Съответствието произтича от
бъдещото значение на туризма за социално-икономическия статус на община Тунджа за неговото
стимулиране, чрез подобряване на условията и инфраструктурата. ОПР Тунджа 2014-2020 ще възобнови
комуникацията за културните и социални ценности на общината, ще поощри разработването на проекти за
интегрирана консервация, адаптация и социализация на съхраненото недвижимо културно наследство в
землищата от населените места.
Вече разработените и одобрени стратегически документи на регионално ниво, също ще играят
важна роля при определяне на стратегията на ОПР Тунджа:
Регионалният план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 2014-2020 г. Координирането на
целите и приоритетите на ОПР Тунджа с тези на РПР на ЮИР от ниво 2 ще допринесе за постигането на
целите и на двата документа и ще допълни ефекта от реализацията на мерките, предвидени в плана.
На областно ниво ОПР Тунджа се съподчинява на Областна стратегия за развитие на Област
Ямбол 2014-2020 г. Тя определя насоките за развитие на съставните общини и на главните им градски
центрове.
На Общинско ниво най-важните документи, чиито конкретни предложения ОПР Тунджа ще отчита, за
да балансира развитието на населените места от общината с това на областния център са:
“Интегриран план за градско развитие и възстановяване на гр. Ямбол 2014-2020”. В насоките на
МРРБ по отношение на ИПГВР е изискано резултатите от проектите в градовете с разработени ИПГВР да
осигурят синергичен пространствен ефект за съседни общини и селища. При реализацията на някои от
проектите от ИПГВР на гр. Ямбол се очаква техният ефект да се отнася и до селища и население от община
Тунджа.
Общ устройствен план на община Тунджа – определящ основните насоки на устойчивото
устройствено развитие на община Тунджа и благоустрояване по отношение на населените места и
проектите за реализация, намиращи с техните землища. Голямо предимство за Община Тунджа е, че тя
разполага с актуален ОУП.
Подробни устройствени планове, одобрени и/или в процедура, от които най-важни ще са онези,
които ще се отнасят до проектите за реализация, предвидени в ОПР Тунджа 2014-2020г.
Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.
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Структура на Общинския план за развитие на община Тунджа 2014-2020г.
Общинският план за развитие на община Тунджа е структуриран спрямо разпоредбите на чл. 13 от
Закона за регионалното развитие (ЗРР). Включените необходими елементи разкриват състоянието и
актуалната ситуация в обществото и икономиката, предвидената стратегия за развитие до 2020 и начините
за нейното реализиране, включително конкретни проекти. Всеки един от дяловете на ОПР е разработен
според изискванията и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие за
периода 2014 – 2020 г. на Министерството на регионалното развитие (МРР) и Техническата спецификация.
Общинският план обединява следните основни части – анализ, оценка, стратегическа и финансовоиндикативна част, набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация на Плана.
Общата структура е организирана в следните осем раздела:
1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност;
7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за
неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;
8. Предварителната оценка на плана.
Фигура 1. Взаимовръзка между ОПР Тунджа 2014-2020 със документите за стратегическо планиране по ЗРР,
устройство на територията по ЗУТ и трансгранично развитие
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Документи за стратегическо планиране по ЗРР

Определя държавната
политика за регионалното
развитие на страната

Документи за
стратегическо планиране
на регионалното
развитие

Документи за
стратегическо планиране
на пространственото
развитие

НСРР

НКПР

2012-2022

2013-2025

Определя целите за
интегрирано развитие на
територията на ЮИР

РПР на ЮИР

Определя целите и
приоритетите за развитие
на областта

ОСР на Ямбол

ОСПР на

2005-2015

Област Ямбол

По

ОУП на
Община Тунджа

РСПР на
ЮИР

2014-2020

ОПР на Тунджа
2014-2020

КПРО на Тунджа
2014-2025

З
У

Основа за
цялостно уст.
развитие

Определя целите и
приоритетите за
развитие на общината

Определя стратегия за
националното
пространство

Програма за
трансгранично
сътрудничество с Турция

Определя стратегията за
пространствено развитие
на общината

Т
ПУП

1

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ТУНДЖА

1.1

Обща характеристика и профил на община Тунджа
Община Тунджа се намира в Югоизточна България и заема площ от 1 218,9 км 2. По този показател

тя се нарежда на едно от първите места в страната и на първо място сред петте общини в област Ямбол.
Площта на общината формира 36,3% от тази на областта, 8,3% от площта на Югоизточен район от ниво 2 и
1,1% от територията на България.
В административно отношение община Тунджа се намира в Район от ниво 2 - Югоизточен /NUTS II/,
административна област - Ямбол /NUTS III/, а самата община отговаря на европейската класификация LAU
1. Общината се характеризира със специфична особеност от административна гледна точка - нейният
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административен център съвпада с областния център - гр. Ямбол, но е самостоятелна административнотериториална единица община.
На северозапад община Тунджа граничи с общините Сливен и Нова Загора /област Сливен/, на
изток и на юг - с общините Стралджа и Елхово /област Ямбол/. В югозападна посока има обща граница с
общините Тополовград и Раднево, разположени в областите Хасково и Стара Загора. В северната си част
община Тунджа оконтурява самостоятелно обособената община Ямбол. Така общият брой на гранични
общини е седем. /Вж. Приложения/
Релефът на община Тунджа 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 – р. Калница и р. Мочурица, както и от притоци /р. Овчарица/ от левия
водосбор на река Сазлийка /приток на река 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 /вж. Фигура 1, Баланс на територията/.
През територията на община Тунджа преминават основни автомагистрали, първокласни,
второкласни и третокласни пътища, осигуряващи транспортна достъпност до различни части на страната.
Основните транспортни връзки, осигуряващи и поддържащи общинските комуникации и транспортна
достъпност, са концентрирани в северната част на територията. Град Ямбол е главният транспортноразпределителен 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 трансевропейски транспортен коридор № 9.
По данни на НСИ, най-голям дял от площта на общината - 83,2% /1 013 554 дка/ заемат
земеделските територии, следвани от горските - 9,1%, равняващи се на 111 415 дка. На последно място по
площ се нареждат териториите за добив на полезни изкопаеми - 0,1% /1 673 дка/ и за транспорт - 0,6% /6
867 дка/.

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 15 / 157

Фигура 1. Баланс на територията на община Тунджа към 31.12.2000 г. /територия по фонд, %/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Към територията на общината се включват 44 населени места, всички със статут на села. Те са
разположени около областния център - гр. Ямбол и се развиват в състояние на двупосочна функционална
зависимост. Тази конфигурация на селищната мрежа, до известна степен, поставя населените места в
южната част на общината в периферна позиция, спрямо селищата в северната част.
Броят на населението на община Тунджа към 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване на
населението в страната/ е 24 155 души. Според последните налични статистически данни за демографските
процеси в страната, към 31.12.2012 г. броят на населението на общината е 23 534 души.
1.2

Природни условия и ресурси

1.2.1

Оценка на природноресурсния потенциал

1.2.1.1 Морфоложки и литогенни особености
Релефът на община Тунджа е предимно низинен /120-200 м н.в./ с общ наклон на топографската
повърхнина към долината на река Тунджа. На север се наблюдават слаби превишения в релефа /до 250 м/,
очертани от последните източни разклонения на Сърнена гора. На изток територията включва хълмисти
земи от Бакаджиците, включително Асанбаир /515 м/, Калето /487 м/, Еньовичин манастир /462 м/. В
западна посока се простират фрагменти от Светиилийските възвишения /Хисарлъка, 345 м/. На юг долината
на река Овчарица ги отделя от Манастирските възвишения, които тук са представени с най-високите си
части /Градище, 600 м и Калето, 447 м/.
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Територията формира принадлежност към Южната част на Преходната планинско-котловинна зона
от морфографската подялба на страната. Стойностите на морфометричните показатели са ниски

-

вертикално разчленение на релефа до 50 м/км2 и хоризонтално разчленение от 0,5-1,5 км/км2. Тези
стойности постепенно се увеличават в периферията на Ямболско-Елховското поле към оградните
възвишения. Морфографската ос на полето се формира от долината на река Тунджа. Средните наклони на
топографската повърхнина се променят от 1° в Тунджанската низина до 3° в хълмистите земи, и само на
изолирани участъци /Бакаджиците/ до 7°. Протичат колебателни движения на земната кора, повлияни
едновременно от издигането в пределите на Сакар и потъването на Бургаската депресия.
Територията е в зоната на влияние на Тунджанския сеизмичен район /с три геодинамични
локалитета - Сливенски, Ямболски и Елховски/, отличаващ се с повишена съвременна активност. Това крие
определени рискове за населението и стопанството на общината и следва да бъде предмет на
целенасочено планиране за защита от бедствия, аварии и катастрофи.
Територията е образувана в обхвата на мощно грабеновидно понижение /с основна ос север-юг/ и е
комплексен резултат от неотектонски процеси на издигане и потъване с малки амплитуди. Понижението е
запълнено с плиоценски песъчливи глини и пясъци и кватернерни алувиални и пролувиално-делувиални
образувания. От съседните депресии /Горнотракийска и Бургаска/ го отделят твърдици и моноклинални
ридове /Светиилийски и Манастирски възвишения/, формирани в палеозойски гранитоиди и
метаконгломерати, мезозойски доломити и варовици и горнокредни интрузиви, и остатъчни вулкански
хълмове /Бакаджици/, които са изградени от горно кредни туфи, туфити и андезити. На съвременния етап те
се открояват в релефа като дълбоко преработени от екзогенните процеси. Днес определящо
релефоформиращо значение имат ерозионните и акумулативните процеси. В Светиилийските възвишения
съществуват условия за протичане на карстови процеси.
Литоложката основа благоприятства за формирането на богатото почвено разнообразие на района
и обилието на подземни водни ресурси. Внимание изискват хълмистите терени за недопускане на
ерозионни процеси, водещи до деструкция на почвите и влияещи върху условията на речните водосбори. В
тази връзка реализирането на проекти насочени към ограничаване на почвената ерозия и укрепването на
речните корита, ще бъдат основен елемент на политиката по околна среда в община Тунджа.
1.2.1.2 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 селата Бояджик, Крумово, Дряново, Драма и Голям манастир.
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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. В тази връзка се очаква, че те няма да оказват
съществено влияние върху социално-икономическото развитие на Община Тунджа до края на 2020г.
1.2.1.3 Климат и климатични ресурси
Според климатичното райониране на България, територията на община Тунджа попада в
климатичния район на Горнотракийската низина на Преходната климатична област. Климатът се формира
под въздействието на комплекс от фактори, сред които южното географско разположение, ниската
надморска височина, активността на средиземноморските циклони, наличието на вторична естествена
горска растителност, близост на транзитна река с меридионална ориентация, активна антропогенизация на
територията и др.
Средните годишни температури са по-високи от тези за страната - 12,2С за района.
Температурната сума за периода с температури над 10С достига годишна стойност от 3900С. Годишната
температурна амплитуда е 23,2С. През зимата средните месечни температури са положителни. Средната
януарска температура, измерена в станция Ямбол е 1С. За месец декември тя е съответно 3,5С. Средно
месечната минимална януарска температура е -2,8С /станция Ямбол/. При силни застудявания
абсолютните минимални температури достигат 19-22С под нулата. Налице са отлични условия за
производството на електроенергия от фотоволтаични системи, както и на топлоенергия от термопанели.

Пространствено разпределение и вероятност за натрупване на сума от активни температури 3800 °С през реалния
вегетационен период (1971-2000) Източник: НИМХ-БАН
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Средно юлските температури за станция Ямбол показват стойности от 22,6С, а средните
максимални 29,3С, с доближаване на стойностите за месеците юли и август. Абсолютните максимални
температури достигат 40-42С. Средно месечните стойности на денонощната амплитуда са от 7,3С за
януари и 14,1С за август.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
Станция
1,0 2,7 5,9 11,3 16,4 20,3 22,6 22,2
Ямбол
Таблица 1. Средномесечна и годишна температура на въздуха в С°

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

18,2

12,6

7,8

3,5

12,4

Устойчивото преминаване на температурата на въздуха над 5С /ст. Ямбол/ настъпва около 8 март
и продължава до 6 декември /за период около 274 дни/, а периодът с температури над 10 С - от 8 април до
2 ноември /209 дни/. Най-ранната дата на мразовете се формира около 7 октомври, а най-късната възможна
дата на проява на мразови явления - 23 април.
продължителност на
периода
начало
край
начало
край
начало
край
5°
10°
15°
Станция
Ямбол
8.ІІІ
6.ХІІ
8.ІV
2.ХІ
8.V
5.Х
274
209
151
Таблица 2. Периоди на устойчиво преминаване на температурата на въздуха над 5°, 10° и 15° С.
5°

10°

15°

Валежите на територията на община Тунджа са по-ниски от средните за страната и са
недостатъчни. Съществуват условия за пролетни и летни засушавания. Годишната сума на валежите
средно за района е 570 мм. В станция Малък манастир са измерени 606 мм, в Бояджик 576 мм, а в Полски
Градец - 636 мм. Проявяват се два валежни максимума, от които по-изразителен е този през юни /вторичен
се формира през декември/. Като най-сух месец се очертава август, следван от минимум, наблюдаван през
март. Месечното разпределение на валежите съответства на условията на преходния климат с относително
изравняване на валежните суми по сезони - за станция Бояджик /при обща сума от 578 мм/год./. Показват
се стойности от 25% през зимата, 25% през пролетта, 26% през лятото и 24% през есента. В южна посока,
под влияние на континентално-средиземноморския климат, нарастват валежните количества през зимата
/до над 50-60% от годишната норма/. Нарастват и коефициентите на вариация - 27-29%. Регистрирани са
отделни случаи на екстремни годишни валежни суми, вариращи за района от 850 мм до 1300 мм.
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Източник:

НИМХБАН

Относителната средно месечна влажност на въздуха е 85% през януари и спада до 63 % през
август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са от 1,2 hPa за януари и 11,8 hPa за
август.
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Станция Ямбол

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

85

83

77

71

71

68

63

63

67

73

81

85

74

Таблица 3. Средно месечна относителна влажност на въздуха в %

На територията на общината съществуват условия за формирането на голям брой дни с мъгла,
които достигат до 40-50 в южната част на територията /предимно в периода октомври-март/.
Снежната покривка има неустойчив характер със сравнително малка средна дебелина. Годишният
брой на дните със снежна покривка варира от 15 до 20.
Преобладаващите ветрове са северните и североизточните /30% от случаите/, а след тях по
интензивност са северозападните и южните. Скоростта на вятъра варира в градацията 2-5 м/сек /над 40% от
случаите/ с условия за нарастване до 6-9 м/сек, което се дължи на конфигурацията на позитивните форми в
релефа и ориентацията на долината на Тунджа. Броят на дните със скорост на вятъра надвишаващ 14
м/сек е 15.
Климатичните режими по територията благоприятстват комфорта на населението. Те създават
отлични условия за развитие на земеделие и животновъдство, изграждане и поддържане на стопанска
инфраструктура, самопречистване на въздуха, енергия от възобновяеми източници /хелиоенергия, ветрова
енергия/, както и развитието на алтернативен туризъм. Като неблагоприятни могат да бъдат посочени
недостатъчните валежи и относително високият брой на дните с мъгли. Рисковите фактори се свързват с
възникването на условия за проява на екстремни обилни извалявания, чиито последици имат силно
негативен ефект - наводнения, ерозия, деструкция. Условията предполагат още проява на летни
засушавания, възможност за възникването на горски пожари, дефицит на атмосферна и почвена влажност,
което крие риск за трайните насаждения и интензивното зеленчукопроизводство.
1.2.1.4 Агроклиматични ресурси
Областта 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 /www.meteo.bg/ 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. пшеница, царевица, тютюн, лозя, рапица, ечемик,
слънчоглед и др. При възможност от реализирането на хидромелиорации съществуват отлични условия за
интензивно зеленчукопроизводство – пипер, домати, краставици, лук, както и производство на тикви,
пъпеши и дини и др.
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Потенциална продуктивност на пшеницата в България за периода 1970-2000 г.
по области █ - до 300 kg/dka; █ - 301 do 450 kg/dka; █ - >450 kg/dka;
█ - недостатъчна информация за оценка на района
Източник: НИМХ-БАН

Продуктивност на пшеницата в България отглеждана при естествени
условия през периода 1970-2000 г. по области █ - до 250 kg/dka; █ - 251 do 350 kg/dka; █ - >350
kg/dka; █ - недостатъчна информация за оценка на района
Източник: НИМХ-БАН
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1.2.1.5 Потенциал за използване на ВЕИ
Добрите показатели за продължителност на слънчевото греене дават основание да се твърди, на
територията на общината 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. Тези условия на честота, сила и посока на вятъра благоприятстват изграждането на
ветрогенератори произвеждащи електрическа енергия, каквито вече са инсталирани в землището на с.
Стара река.

Източник: www.solargis.info
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Климатични зони по Наредба № РД-16-1058
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Плътност на енергийния поток на вятъра по зони, Източник: МИЕ 2012
1.2.1.6 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
/р. Мочурица, р. Калница/ и някои малки притоци от водосбора на р. 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.
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 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
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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.
Реките са определяни като слабо поройни със средна честота на речните прииждания под 3 случая в
годината. Средният максимален модул на оттока на речните прииждания е до 50 л/сек/км 2. Тази част от
поречието на река Тунджа е определяна като рисков район, застрашен от наводнения. На това основание
важно значение за стопанската практика имат хидротехническите корекции и завиряванията. Съгласно
Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
По отношение на подземните води районът се отличава с добър потенциал на естествения отток - 35 л/сек/км2. Алувиалните отложения се приемат за силно водоносни /БДУВ Източнобеломорски район/.
Модулът на оттока е от 6 л/сек/км2. Естествените ресурси възлизат на 1 236 л/сек/км2 /таблица 4/. Водите
имат обща минерализация от 0,7 до 1,13 g/l и обща твърдост 6,2-13,3 mg.ekv/l. Преобладават пунктовете с
хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви води. Подхранването на водоносния хоризонт става за сметка на
валежите. Допуска се, че в подхранването участват още разтоварващите се в долината пукнатинни и
пукнатинно-карстови води.
Пукнатинните водоносни хоризонти са слабо водообилни, с модули на подземния отток от ранга на
0,1-0,25 л/сек/км2. Водното тяло в карстовия комплекс на Светиилийските възвишения има площ от 129 км²
и показва среден модул на подземния отток от 4 л/сек/км².

подземно водно тяло
порови води в
кватернер - ЯмболЕлхово
порови води в неоген Ямбол-Елхово

обща
площ, км2

модул на
подземния
отток, л/сек/км2

естествени
ресурси,
л/сек

екологичен
минимум,
л/сек

разполагаеми
ресурси, л/сек

206

6

1236

260

976

1231

0,6

739

210

529
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Таблица 4. Обща количествена характеристика на подземните води в басейна на река Тунджа
Източник: План за управление на речните басейни в Източнобеломорски регион 2010-2015, т. ІІІ Басейн на река Тунджа
Близо 70 % от подземните водни ресурси се усвояват активно, което изисква специално внимание
върху организацията на използването им от гледна точка на ограничаване на натоварванията и поддържане
на добри условия във водосбора, което да гарантира формирането на тези ресурси.

Източник:
НИМХ-БАН
1.2.1.7 Почвени ресурси
Преходният климат, геоложката основа и характерът на естествената растителност са способствали
за образуването на разнообразна почвена покривка. Според почвено-географското райониране на България
територията на общината се отнася към Среднотракийско-тунджанската провинция на БалканскоСредиземноморската почвена подобласт. Основните почвени типове са смолници /Vertisols/, лесивирани
/Luvisols/, метаморфни /Cambisols/ и наносни почви /Fluvisols/.
Смолниците /Verisols/ са слабо кисели до алкални с много висок сорбционен капацитет и наситеност с бази.
Съдържат от 3 до 5% хумус. Характерна тяхна черта е сезонното изсушаване на почвения профил и
неговото напукване. Разпространени са подтиповете - обикновени /eutric, Vre/ и карбонатни /calcic, VRk/ със
следните характеристики:


Слабо до средно излужени чернозем-смолници, средно мощни, леко глинести - много добри за
пшеница; добри за едролистен тютюн, памук, люцерна, ябълки, круши, праскови, череши, лозя;
средно добри за соя, слънчоглед, цвекло, пасища, ливади;
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Карбонатни чернозем-смолници, средномощни, леко глинести - добри за пшеница, памук, люцерна,
ябълки, круши, праскови, череши, лозя; средно добри за царевица, слънчоглед, цвекло, едролистен
тютюн, люцерна, пасища, ливади, овощия.
В обхвата на възвишенията са представени лесивираните /канеленовидни, chromic, LVx/ и

метаморфните /канелени, chromic, СМx/ почви. Те се отличават с добре изразен и мощно развит ясно
диференциран профил, висок сорбционен капацитет и наситеност с бази /по-висока от 50%/. При отсъствие
на ерозия те са напълно развити, дълбоки почви с профил от 90-100 до 150-200 см. Повърхностният
хоризонт А обаче е слабо мощен - от 18 до 25 см при по-тежките почви и до 35 см при по-песъчливите
почви. Механичният състав е разнообразен. Приемат се за много добри за отглеждане на лозя, средно
добри за пшеница и слънчоглед и добри за ориенталски тютюн, ябълки, круши, череши, праскови.
Азонално представени в терасите на река Тунджа са наносните почви /Fluvisols/. Подпочвените води
са с високо ниво, подложени са на периодично заливане и отлагане на нов алувий. По механичен състав
почвите са чакълесто-песъчливи до леко глинести. Те са рохкави, проветриви, топли, което предопределя
лесната им обработка. Тези им качества ги правят много подходящи за земеделие - зеленчуци, овощия,
ливади. Същевременно голямата им филтрационна способност предопределя тяхната уязвимост към
замърсяване.
В крайречни условия се срещат още почвени типове с акумулация на соли - /Solonetz, SN/ и
солончаци /Solonchaks, SC/. Солонците са почви, които съдържат обменен натрий в количества по-високи
от 15% в сорбционния си капацитет, което се отразява на техните свойства - висока плътност, лепливост,
силно алкална реакция, ниско съдържание на хумус, малко количество продуктивна влага, понижена
аерация и др. Тези фактори ограничават усвояването на почвите за селскостопанска дейност. За
възстановяване на тяхното плодородие е необходимо провеждането на специфични мелиоративни
мероприятия. Солончаците са вторично образувани почви, често произлезли от засоляване на бивши
блатни, ливадно-блатни, ливадни черноземи и други почви. Те показват разнообразна морфология, но във
всички случаи - високо съдържание на водоразтворими соли /над 1%/. По механичен състав те са средно до
тежко песъчливо-глинести, силно алкални, добре запасени с хумус, съдържат значително количество общ
азот, фосфор и калий.
Според агроекологичното райониране на Националната почвена служба, територията на община
Тунджа се отнася към тринадесети пшеничен район. Общата агроклиматична характеристика на района го
причислява към добрите пшенични територии на страната. Бонитетът за смолниците е 72-87 бала. Те са с
много добри продуктивни възможности. Бонитетът за излужените канелени горски почви е 71-81 бала
/добри продуктивни възможности/. Оптималните срокове за сеитба са в периода 1 Октомври - 20 Октомври.
Районът се отличава със значителни почвени ресурси, създаващи предпоставки за организация на
широкоспектърно земеделие. Опазването на почвите е съвременна необходимост и тя се свързва с
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възможни проблеми, породени от естествени фактори като ерозионни процеси /особено в лявото хълмисто
поречие на Тунджа/), преовлажняване, деструкция в условията на наводнения. На това основание
почвената покривка е уязвима на антропогенно натоварване, предимно в посока замърсяване, засоляване
/при напояване/, деструкция на почвения профил.

Агроекологични райони на България
1.2.1.8 Биологочно разнообразие и горски ресурси
В биогеографско отношение територията на общината се отнася към Тунджанския район на
Балканската провинция. В миналото районът е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на
антропогенизация на мястото на горските екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път
са възникнали вторични горски, храстови и тревни формации.
Дървесната растителност е запазена на ограничени пространства, върху хълмистите възвишения и
край река Тунджа. Най-ниските източни части на Сърнена Средна гора, източната половина на
Светиилийските възвишения и склоновете на Бакаджиците са заети от смесени гори на благун /Quercus
frainetto/, космат дъб /Quercus pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/ с медитерански елементи. По
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долината на река Тунджа се наблюдават вторично възникнали съобщества на келявия габър /Carpinus
orientalis/ с участието на средиземноморски елементи. Повсеместно в близост до горите от космат дъб са
разпространени храсталаците, образуващи формацията на драката /Paliureta spina-christi/ с участието на
жасмин /Jasminum fruticans/ и средиземноморски тревни видове.
Край реките се наблюдава формацията на черната елша /Alneta glutinosae/, в която участват
различни видове тополи /Popolus sp./ и върби /Salix sp./. Характерна особеност на района са крайречните
галерийни гори по долината на река Тунджа /северно от Елхово и северно от Ямбол/, които наподобяват
лонгозните гори. В тях се наблюдава голямо разнообразие от дървесни видове, но най-често в съобществата
участват дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflora/, бял бряст /Ulmus laevis/, полски ясен /Fraxinus oxycarpa/,
полски клен /Acer campestre/, черна елша, тополи и върби. Отличителна черта за тези гори е присъствието на
лиани - гърбач /Periploca graeca/, скрипка /Smilax excels/, дива лоза /Vitis vinifera/, бръшлян /Hedera helix/,
повет /Clematis vitalba/. Край Тунджа често се наблюдават и пространства, заети от мочурливо-блатна
растителност /тръстика, папур, камъш/. За Ямболското поле са характерни още халофитните /сололюбиви/
тревни формации на разперения изворник и гърлицата.
Ендемитни за района са златистото лале /Tulipa aureolina/ и блестящото лале /Tulipa splendens/.
Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения.
По-важните представители на животинския свят, които обитават постоянно или временно
територията на района са: сърна, дива свиня, заек, катерица, лалугер, чакал, лисица, язовец, видра, черен
пор. Птичият свят притежава значително разнообразие от видове. Характерен негов представител е
колхидският фазан. Представителни са още: сивата чапла, малката бяла чапла, гривестата чапла,
торбогнездният синигер, бялата стърчиопашка, тръстиковият дрозд и др.
Повечето са защитени видове без ловностопанско значение.
1.2.1.9 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/:
‒ 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/.
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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 благуновоцерови 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 благуново-церови гори, Източни гори от
космат дъб;
‒ ЗЗ Светиилийски възвишения - BG0000401 за защита на местообитанията на Балканско-панонски
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/.
1.2.1.10 Основни изводи относно природно-ресурсния потенциал на община Тунджа
Община Тунджа е сред най-големите по територия административни единици в България. Заема
централно място в териториалния обхват на областта /Ямбол/ и района от ниво 2 /Югоизточен/.
Географското разположение на общината създава отлични предпоставки за разгръщането на активна
стопанска дейност и развитие на ефективно сътрудничество на всички нива в областта и района. Основно
значение в тази насока има разработването и прилагането на обоснована и ресурсно осигурена
инфраструктурна, главно транспортна и икономическа политика, ориентирана към земеделие,
животновъдство и алтернативен туризъм. Значително предимство за община Тунджа е съвпадането на
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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 г./ и
регионалните концепции за пространствено развитие и устойчивост, и за ефективна териториална
организация за постигане на набелязаните цели и задачи.
Общината се отличава с много благоприятно транспортно географско положение, способствано
както от основни субпаралелни /жп линията София-Бургас и изградени връзки с близко преминаващата
автомагистрала Тракия/, така и от субмеридионални /Ямбол - Велико Търново и Ямбол - Русе) транспортни
връзки. Основен транспортен център е град Ямбол. Важно значение за общината имат вътрешнообластните
комуникации и особено връзката Ямбол - Елхово за въвличането на малките селища в централната и южна
част на територията в по-активен стопански живот.
Релефът на територията е предимно низинен. Доминират земите с надморска височина до 200 м, а
в хълмистите оградни възвишения - 400-500 м. Общият наклон на топографската повърхнина е към
долината на река Тунджа. Низинният релеф е отлична предпоставка за обработването на земите,
изграждането и поддържането на инфраструктура, благоустрояването на населените места. Хълмистите
терени на запад и на изток създават добри условия за отглеждането на лозя, овощия, пасища.
Територията е в зоната на влияние на Тунджанския сеизмичен район /с три геодинамични
локалитета - Сливенски, Ямболски и Елховски/, отличаващ се с повишена съвременна активност. Това крие
определени рискове за населението и стопанството на общината и следва да бъде предмет на
целенасочено планиране за защита от бедствия, аварии и катастрофи.
Литоложката основа благоприятства за формирането на богатото почвено разнообразие на района
и обилието на подземни водни ресурси. Внимание изискват хълмистите терени за недопускане на
ерозионни процеси, водещи до деструкция на почвите и влияещи върху условията на речните водосбори.
Запасите на полезни изкопаеми са незначителни и няма да оказват съществено влияние върху социалноикономическото развитие на общината в бъдеще.
Климатичните режими по територията благоприятстват комфорта на населението. Като
неблагоприятни могат да бъдат посочени недостатъчните валежи и високият брой на дните с мъгли.
Рисковите фактори се свързват с възникването на условия за проява на екстремни обилни извалявания,
чиито последици имат силно негативен ефект - наводнения, ерозия, деструкция. Условията предполагат
още проява на летни засушавания, възможност за възникването на горски пожари, дефицит на атмосферна
и почвена влажност.
В агроклиматично отношение територията се определя като умерено гореща и с висок риск от
засушаване. При използване на поливни мероприятия тя има висок потенциал за развитие на всички
интензивни подотрасли на растениевъдството.
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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, както и ветрова енергия.
Районът се характеризира със слаба отточност и високо изпарение, което обуславя висок потенциал
от засушаване. Голям процент от речните води се формират за сметка на подземните води, което изисква
тяхното опазване. Районът е рисков по отношение на наводненията и съпровождащите ги нарушения на
речните корита и промени в заливната тераса. На това основание важно значение за стопанската практика
имат хидротехническите корекции и завиряванията. На територията на община Тунджа са изградени 104
язовира, което е предпоставка, както за напояване на интензивни култури, така и за стопанското
развъждане и улов на сладководни риби.
Поддържането на водните ресурси изисква специално внимание по отношение на: поддържането на
естествената горска растителност, както и на растителността в речно-заливните тераси; почистването на
речните корита от плаващи наноси и укрепване на речните брегове, където това е необходимо; съгласуване
на изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния потенциал
за провокиране на ерозионни процеси.
Районът се отличава със значителни почвени ресурси, създаващи предпоставки за организация на
широкоспектърно земеделие. Опазването на почвите е съвременна необходимост и тя се свързва с
възможни проблеми, породени от естествени фактори като ерозионни процеси /особено в лявото хълмисто
поречие на Тунджа/, преовлажняване, деструкция в условията на наводнения. На това основание почвената
покривка е уязвима на антропогенно натоварване, предимно в посока замърсяване, засоляване /при
напояване/, деструкция на почвения профил.
Територията се отличава с богато биоразнообразие. Отличителни за района са Галерийните
крайречни гори и орнитологичното разнообразие. Територията включва фрагменти от 1 резерват, 4
защитени местности, 1 природна забележителност по ЗЗТ, както и 3 зони за защита на птиците и 7 за
защита на местообитанията по НАТУРА 2000. Съхраняването и поддържането им изисква повишено
внимание за умело интегриране на тези територии в стопанската организация на територията. /Вж.
Приложения/
Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането на водните и
почвените ресурси в общината, за предотвратяване на наводненията и смекчаване на негативните ефекти
от засушаванията. На това основание е необходимо тяхното поддържане и опазване в близки до
естествените им характеристики, както и ограничаване на антропогенизацията в горски условия за
недопускане на процеси на фрагментация и деструкция.
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1.3

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

1.3.1

Обща характеристика на икономическото развитие на общината
Характерът на местната икономика се определя от влиянието на множество фактори, сред които:

спецификите на природноресурсния 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.
1.3.1.1 Основни икономически показатели на община Тунджа
Стойностите на основните икономически показатели на община Тунджа за периода 2008-2011 г.
следват тенденция на постепенно покачване. Броят на нефинансовите предприятия за разглеждания
четиригодишен период нараства с 139 бр. /30,1%/, а стойността на произведената от тях продукция бележи
ръст с 32 906 хил. лв. или с 29,6%.
Приходите от дейността на нефинансовите предприятия в община Тунджа през 2011 г. са в размер
на 200 248 хил. лв., а нетните приходи от продажби са на стойност 159 790 хил. лв. Стойностите на двата
показателя бележат ръст с 23,9% спрямо 2008 г.
Печалбата на предприятията от нефинансовия сектор през 2011 г. нарастват с 326 хил. лв. или с
1,4% в сравнение с 2008 г. Спрямо 2010 г. нарастването през 2011 г. е значително - 9 596 хил. лв.,
равняващи се на 68,4%. Загубата на нефинансовите предприятия през 2011 г. е с 1 735 хил. лв или с 57,5%
повече спрямо 2008 г. Въпреки това, в сравнение с предходните две години 2010 г. и 2009 г., загубата на
предприятията намалява значително.
2008 г.
462
111 111
161 560
128 869
140 950
23 303
3 016
2 007
7 083
48 172

2009 г.
561
116 434
173 415
134 647
159 829
20 365
7 158
2 123
9 017
142 539

2010 г.
555
109 752
160 531
124 392
152 694
14 033
5 481
2 041
9 219
95 951

2011 г.
601
144 017
200 248
159 790
179 118
23 629
4 751
2 181
10 120
145 692

Предприятия /бр./
Произведена продукция /хил. лв./
Приходи от дейността /хил. лв./
Нетни приходи от продажби /хил. лв./
Разходи за дейността /хил. лв./
Печалба /хил. лв./
Загуба /хил. лв./
Заети лица /бр./
Разходи за възнаграждения /лв./
Дълготрайни материални активи /хил.
лв./
Таблица 5. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Тунджа по години
По данни на: Общинска администрация Тунджа, http://www.tundzha.net/
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През 2011 г. броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е 2 181, или със 174 повече от
тези през 2008 г. Разходите за възнаграждения в периода 2008-2011 г. нарастват с 42,9% - от 7 083 хил. лв.
през 2008 г. на 10 120 хил. лв. през 2011 г.
Реализираните нетни приходи от продажби в община Тунджа за периода 2008-2011 г. са в общ
размер на 547 698 хил. лв. Тяхното разпределение по години варира от 124 392 хил. лв. през 2010 г. до
159 790 хил. лв. през 2011 г. когато размерът на реализираните нетни приходи е най-голям.
Дълготрайните материални активи /ДМА/ в община Тунджа за разглеждания период, нарастват с
97 520 хил. лв., съставляващи над двеста процентен ръст в стойността на показателя.
В общината преобладават микропредприятията /до 9 заети, 92,3%/, следвани от малките /от 10 до
49 заети, 6,65%/ и средните предприятия /от 50 до 249 заети, 1,00%/. Положителна тенденция в
икономическото развитие на общината в периода 2008-2011 г., представлява отчетеният ръст в броя на
трите групи предприятия. Значително е нарастването на микро предприятията - с 30,3% /129 бр./, следвано
от това на малките предприятия - с 25% /8 бр./. Броят на средните предприятия се задържа постоянен в
периода 2008-2010 г., като през последната 2011 г. нараства с 2 бр., което е значително на фона на техния
много малък брой.
За разглеждания четиригодишен период, броят на заетите лица по групи предприятия нараства
както следва: със 128 души за микро предприятията /15,1%/ и с 45 за малките /6,9%/. Основно заетите
нарастват в микропредприятията, като данните за малките показват по-голяма зависимост с кризата от 2009
и 2010г. Броят на заетите в средните предприятия бележи спад с 18% през 2010 г. спрямо 2008 г. През
последната наблюдавана 2011 г. техният брой нараства с 93 души и достига изключително близка стойност
до тази от 2008 г. Същата зависимост с кризата от 2009 и 2010 се наблюдава и при средните предприятия.
Растежът в броя на заетите лица в средните предприятия е положителен момент в икономическото
развитие на общината, също е индикатор за възстановяване на нивата от 2007 и 2008г. В тази връзка,
ключов момент се явява създаването на подходящи условия, този процес да продължи своето проявление и
в периода 2014-2020 г.
Групи предприятия

Предприятия /брой/
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2008 г.
Община Тунджа /общо/
462
561
555
601
2 007
Микро /до 9 заети/
426
520
516
555
847
Малки /от 10 до 49 заети/
32
37
35
40
650
Средни /от 50 до 249 заети/
4
4
4
6
510
Таблица 6. Групи предприятия от нефинансовия сектор според броя на

Заети лица /брой/
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2 123
2 041
2 181
923
918
975
727
705
695
473
418
511
заетите в община Тунджа за

периода 2008-2011 г.
По данни на: Общинска администрация Тунджа, http://www.tundzha.net/
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Анализът на нефинансовите предприятия според размера на нетните приходи от продажби и
приходите от дейността показва, че през 2011 г., най-висок дял от 37,6% /226 бр./ заемат предприятията с
нетни приходи от продажби в размер до 10 хил. лв., които формират общо 664 хил. лв. Нефинансовите
предприятия с нетни приходи в размер над 100 хил. лв. са 151 бр. или 25,1% от предприятията в община
Тунджа, като реализират нетни приходи в общ размер на 151 302 хил. лв. По отношение на приходите от
дейността, прави впечатление, че 168 предприятия /близо 28% от всички нефинансови предприятия/
отчитат приходи от дейността в размер на 191 734 хил. лв.
Предприятия
/бр./

Нетни приходи
от продажби
/хил. лв./
159 790

Предприятия
/бр./

Приходи от
дейността
/хил. лв./
200 248

Община Тунджа
601
601
/общо/
0-10 хил. лв.
226
664
201
706
11-50 хил. лв.
181
4 639
193
4 955
51-100 хил. лв.
43
3 185
39
2 853
100 + хил. лв.
151
151 302
168
191 734
Таблица 7. Групи предприятия според размера на нетните приходи от продажби и приходите от дейността
през 2011 г. /хил. лв./
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
По данни на Регистъра на статистическите единици, към 31.12.2011 г. неактивните предприятия в
община Тунджа са 187 бр., като към този брой се включват предприятията, които не са подали финансов
отчет за 2011 г. Броят на прекратените предприятия, които не са подали финансов отчет три или повече
последователни години е 251.
Реализираният износ на стоки от фирми, регистрирани на територията на община Тунджа за 2011 г.
е в размер на 34 481 хил. лв. Спрямо общата стойност на приходи от дейността 17,2% може да се направи
извод, че произведената продукция на територията на община Тунджа, както и предоставените услуги, се
реализират предимно за вътрешния пазар.
1.3.2

Структура на общинската икономика по икономически сектори
Разположението на община Тунджа спрямо областния център гр. Ямбол предопределя

специфичната териториална структура на местната икономика. Важните административни и пазарни
функции на областния град, изградената инфраструктура, наследените производствени традиции на
населението, са причина значителна част от промишлените производства да бъдат локализирани в община
Ямбол. Въпреки това, в средносрочен план инициативите, свързани с локализирането на три индустриални
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и логистични зони на територията на община Тунджа, ще подпомогнат реализирането на структурна
промяна до края на 2020г.
Към началото на плановия период 2014-2020 водещо място в структурата на общинската икономика
заема първичният сектор - приоритетно е развитието на растениевъдството и животновъдството. В помалка степен са развити вторичният сектор - представен от някои дейности на преработвателната
промишленост във връзка наличната ресурсна база от земеделски и животински произход, и третичният
сектор предимно здравни, социални, образователни услуги и търговия.
1.3.2.1 Първичен сектор
Стойностите на основните икономически показатели на нефинансовите предприятия отреждат
водещо място на първичния сектор в структурата на местната икономика. През 2011 г. секторът формира
най-голям дял от произведената продукция - 57,2%, от нетните приходи от продажби - 49,9%, от печалбата
на нефинансовите предприятия - 57,7%, и от дела на заетите - 41,5%, спрямо другите два икономически
сектора. Ролята на този сектор е без алтернатива за община Тунджа, като данните показват силна
ангажираност и социална значимост на земеделието и животновъдството. Всички дейности и мерки в
общата политика на ЕС и програмата за развитие на селските райони ще оказват директно въздействие
върху социално-икономическото развитие на община Тунджа.

Фигура
2. Място на първичния сектор в икономиката на община Тунджа през 2011 г. /% от дейността на
нефинансовите предприятия по икономически сектори/
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
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От регистрираните загуби на предприятията във всички икономически сектори за 2011г., първичният
сектор формира дял от 64,5%, което го поставя на първо място по показателя загуби, спрямо останалите
два икономически сектора. Това може да се обясни с високия дял на сектора в общата икономическа
структура и неговата зависимост от негативните метеорологични събития.
В периода 2008-2011 г. броят на предприятията в сектора нараства с 85,4% /88 бр./. Това може да
се обясни със стартирането на ПРСР през 2007/2008г. и реализирането на множество проекти по линия на
мерките, които тя предлага за регистрираните земеделски производители в селските райони. През 2011 г.
31,8% /191 бр./ от нефинансовите предприятия работят в областта на първичния сектор, което му отрежда
второ място по брой предприятия след третичния сектор - с 52,2%.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Предприятия /бр./
103
123
150
191
Произведена продукция /хил. лв./
74 079
76 324
69 185
82 438
Приходи от дейността /хил. лв./
103 082
110 820
98 771
108 736
Нетни приходи от продажби /хил. лв./
75 370
78 484
67 321
79 708
Разходи за дейността /хил. лв./
82 575
97 427
91 643
96 953
Печалба /хил. лв./
20 370
16 140
9 818
13 641
Загуба /хил. лв./
967
3 413
3 298
3 066
Заети лица /бр./
891
1 003
931
906
Разходи за възнаграждения /лв./
3 754
5 140
4 938
4 697
Дълготрайни материални активи /хил.
28 586
50 415
47 251
52 346
лв./
Таблица 8. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в първичния сектор в община
Тунджа по години
По данни на: Общинска администрация Тунджа, http://www.tundzha.net/
Стойността на ДМА нарастват през 2009 г. спрямо 2008 г., намаляват през 2010 г., а през 2011 г.
бележат ръст с 10,8% спрямо предходната година. За целия изследван период 2008-2011 г., отчетеният
ръст в стойността на показателя е в размер на 83,1%, което също е пряка връзка с инвестиционните мерки
на ПРСР. Секторът заема второ място по разглеждания показател след вторичния сектор - с 60,5% от ДМА
на нефинансовите предприятия в община Тунджа.
Въпреки водещото място на аграрния сектор, стойностите на показателите ‘‘печалба‘‘ и ‘‘загуба‘‘ на
предприятията са твърде динамични. Регистрираната печалба през 2011 г. е с 33% по-ниска с спрямо тази
през 2008 г., докато стойността на загубите бележи над двеста процентен ръст.
Отчитайки стойностите на основните икономически показатели, отразяващи състоянието на
първичния сектор, неговото развитие следва да се насочи към предприемане на целенасочени мерки за
преодоляване на проблемите в сектора. Наличният природноресурсен потенциал на територията,
спецификите на селищната мрежа и дългогодишните традиции на местните жители в земеделското
производство, са сред основните предпоставки за развитие на високоефективно земеделие в общината.
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1.3.2.2 Земеделие
Земеделските територии заемат 1 013 265 дка, равняващи се на 83,1% от площта /1218,9 км2/ на
община Тунджа, в т.ч. 879 629 дка или 86,8% са обработваеми земи. Поливната площ заема 74 359 дка,
равняващи се на 8,5% от обработваемите територии. Към 2010 г. около 96% от земеделските земи са
частна собственост.
Общият брой на регистрираните земеделски стопанства в община Тунджа през 2010 г. е 3 714 /вкл.
стопанства без използвана земеделска площ - ИЗП/. Броят на стопанствата с ИЗП е 3 622 /97,5% от техния
общ брой/, които използват земеделска площ в размер на 773 524 дка. Средният размер на използваната
земеделска площ е 213,6 дка на стопанство.
Налице е постепенен процес на комасация на земеделските земи. В периода 2003-2010 г. броят на
земеделските стопанства намалява с 4 864 бр., при стойност от 8 578 бр. за 2003 г. Налице е ръст в
размера на използваната от стопанствата земеделска площ /този размер през 2003 г. е бил 673 262,8 дка,
при 773 524 дка. към 2010г. 12,96%/. Доказателство за силната социална роля на земеделието в община
Тунджа е високия брой на лицата - 7 284 души, влагащи личен труд в земеделските стопанства през 2010 г.
Тази стойност представлява 28,11% от общия брой население на общината към 31.12.2010г.
1.3.2.2.1

Растениевъдство

Растениевъдството заема водещо място в структурата на земеделското производство в община
Тунджа. Особеностите на агроклиматичния потенциал обуславят производствената структура на отрасъла общината е специализирана в отглеждането на множество култури, като най-голям дял в площите и
количествата заемат зърнените и техническите култури.
Отглеждането на зърнени култури се осъществява в 1 074 стопанства, които използват земеделска
площ в размер на 377 000 дка /351 дка. на стопанство/, равняващи се на 52,1% от обработваемата земя в
общината. Технически култури се произвеждат в 566 бр. стопанства на площ от близо 305 000 дка,
съставляващи 42,1% от размера на обработваемата земя. Делът на стопанствата с фуражни култури е найвисок /54% от стопанствата с обработваема земя/, но размерът на използваната земеделска площ е
значително по-малък от този в стопанствата, заети със зърнени и технически култури.
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Стопанства /бр./

Площ /дка./

Обработваема земя общо
2 970
723 877
Зърнени култури
1 074
377 000
Технически култури
566
304 965
Фуражни култури
1 601
15 492
Ягоди, пресни зеленчуци
1874
5036
/вкл. картови/ и цветя
Други площи от
111
21384
обработваемата земя
Семейни градини
2656
1158
Постоянно затревени площи
250
37529
Овощни видове и други трайни
262
3953
насаждения без лозя
Лозя
1625
7006
Таблица 9. Брой стопанства и категории използвана земеделска площ в община Тунджа през 2010 г.
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
Трайните насаждения в общината са представени предимно от лозови масиви и овощни градини,
които заемат значителен дял в структурата на растениевъдството. За социалната значимост на подсектора
говори големият брой семейни градини, които произвеждат продукция за самозадоволяване. Над 80% от
отглежданите лозови масиви са заети от винени сортове, предназначени за производство на вино и спиртни
напитки. През последните години се отчита намаление в темпа на нарастване на лозовите масиви,
отглеждани в община Тунджа спрямо този темп в други общини от Югоизточния район от ниво 2.
Сред овощните градини преобладават насажденията с ябълки, череши и сливи. Благоприятните
особености на релефа за развитието на овощарството, не са обвързани в достатъчна степен с
оползотворяване на съществуващия потенциал.
През последните години се отчита ръст в размера на площите със зимна маслодайна рапица,
увеличава се делът и на оранжерийното зеленчукопроизводство, което съдържа най-голям потенциал за
интензификация на производството и подобряване структурата на заетостта.
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1.3.2.2.2

Животновъдство

Животновъдството заема второ място в земеделското производство и се характеризира с предимно
месна ориентация. Водещо място заемат птицевъдството, млечното и месно говедовъдство,
овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, зайцевъдството и пчеларството.
Община Тунджа

Област
Ямбол /общо/
11 380
43 221

Относителен дял на община
Тунджа в структурата за областта
38,6%
37,5%

Крави /бр./
4 391
Краве мляко - обща
16 186
продуктивност /хил. литри/
Средна продуктивност /хил.
3 686
3801
литри/
Овце /бр./
16 984
41 541
40,9%
Овче мляко - обща
979
2 593
37,8%
продуктивност /хил. литри/
Средна продуктивност /хил.
58
62
литри/
Таблица 10. Отглеждани животни по вид и брой през 2011 г. /средноналичен брой за периода 01.01.2011 31.12.2011 г./
Източник: Годишен доклад на Областна дирекция ‘‘Земеделие‘‘ Ямбол за 2011 г.
По данни на Областна дирекция ‘‘Земеделие‘‘ Ямбол, през 2011 г. община Тунджа заема първо
място в отглеждането на крави - 38,6% и овце - 40,9% сред петте общини в област Ямбол. Общината заема
първо място и по показателя обща продуктивност на кравето и овчето мляко.
Община
Тунджа

Област Ямбол
/общо/

Относителен дял на община
Тунджа в структурата за
областта
Говедовъдни
595
1 245
47,8%
Дребни преживни /овце и кози/
3 578
6 884
52,0%
Свиневъдни
1 862
2 654
70,2%
Птицевъдни
3 771
7 876
48,0%
Таблица 11. Брой животновъдни стопанства регистрирани в Областна дирекция по безопасност на храните
/ОДБХ/
Източник: Годишен доклад на Областна дирекция ‘‘Земеделие‘‘ Ямбол за 2011 г.
1.3.2.3 Горско, ловно стопанство и риболов
Горско стопанство
В община Тунджа функционира Държавно горско стопанство /ДГС/ ‘‘Тунджа‘‘ - Ямбол, включващо
територията на три общини - Ямбол, Тунджа и Стралджа. Стопанисваната площ е в размер на 22 472 ха, с
държавна, общинска, частна и други форми на собственост. Най-голям дял в размер на 72,5% или 16 290 ха
заема държавният горски фонд, следван от общинския, който съставлява 10,8%, равняващи се на 2 438 ха.
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Частният горски фонд и другите форми на собственост заемат съответно 9,9% /2 214 ха/ и 0,2% /56 ха/.
Средногодишното ползване на дървесина е в размер на 17 614 м³ - лежаща маса.

Фигура 3. Горски фонд стопанисван от ДГС ‘‘Тунджа‘‘ - Ямбол /според собствеността, %/
По данни на: Държавно горско стопанство ‘‘Тунджа‘‘ - Ямбол
В териториалния обхват на ДГС ‘‘Тунджа‘‘ - Ямбол попада резерватът ‘‘Горна Топчия‘‘, разположен
изцяло на територията на община Тунджа - в землището на село Коневец. Резерватът е създаден с цел
опазване на лонгозна гора по поречието на р. Тунджа. На територията на общината съществуват
възможности за промишлено развъждане и улов на сладководните риби - шаран и толстолоб. Към
настоящият момент от 104 язовира на територията на общината, 48 са отдадени под наем или
концесионирани. В тази връзка в индикативната финансова таблица ще бъде предложен инвестиционен
проект за изграждане на рибно тържище, на който ще бъде изготвен анализ „разходи-ползи”, което е част от
политиката на община Тунджа за използване на местния потенциал за развитие.
1.3.2.4 Вторичен сектор
Стойностите на основните икономически показатели, отреждат на вторичния сектор второ място в
структурата на местната икономика. През 2011 г. стойността на произведената продукция в сектора е в
размер на 53 641 хил. лв. или 37,2% общата. Нетните приходи от продажби формират 33,4% от приходите,
реализирани в нефинансовите предприятия на общината.
Секторът заема първо място по показателя ДМА, които през 2011 г. формират 60,5% от ДМА на
нефинансовите предприятия в община Тунджа. В периода 2008-2011 г. техният размер нараства
неколкократно - от 15 918 хил. лв. през 2008 г. до 88 087 хил. лв. през 2011 г.
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Фигура 4. Място на вторичния сектор в икономиката на община Тунджа през 2011 г. - % от дейността на
нефинансовите предприятия по икономически сектори/
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
През 2011 г. предприятията в сектора са 96 бр. - този брой нараства повече от два пъти спрямо 2010
г. и достига стойност по-висока от първата изследвана 2008 г. Този брой формира 16% от предприятията в
местната икономика и отрежда на вторичния сектор трето място по разглеждания показател спрямо другите
два икономически сектора.
Характерна особеност в развитието на сектора в периода 2008-2011 г., е че през 2011 г. са отчетени
най-високи стойности на всички разглеждани основни икономически показатели. Изключение прави
показателят ‘‘загуба‘‘ на предприятията - отчетената стойност е по-неблагоприятна от тази за 2008 г., като
най-високата стойност на „загуба„ е регистрирана през 2009г.
2008 г.
71
32 808
38 776
34 989
38 322
2 179
783
578
2 412
15 918

2009 г.
97
35 497
43 069
37 261
43 653
3 185
3 421
510
2 722
32 098

2010 г.
45
35 311
40 061
35 936
40 224
2 932
1 737
565
3 216
35 376

2011 г.
96
53 641
63 947
53 435
55 350
8 631
1 037
686
4 146
88 087

Предприятия /бр./
Произведена продукция /хил. лв./
Приходи от дейността /хил. лв./
Нетни приходи от продажби /хил. лв./
Разходи за дейността /хил. лв./
Печалба /хил. лв./
Загуба /хил. лв./
Заети лица /бр./
Разходи за възнаграждения /лв./
Дълготрайни материални активи /хил.
лв./
Таблица 12. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия от вторичния сектор в
община Тунджа по години
По данни на: Общинска администрация Тунджа, http://www.tundzha.net/
Водещо място в отрасловата структура на вторичния сектор заема преработващата промишленост,
представена най-вече от предприятия на хранително-вкусовата промишленост. Нейното развитие се
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обуславя от аграрната насоченост на местната икономика, която създава добри предпоставки за развитие
на предприятията за преработка на храни.

1.3.2.5 Третичен сектор
Третичният сектор заема последно място в структурата на местната икономика с дял от 16,7% от
нетните приходи от продажби, и едва 3,6% от дела на ДМА на нефинансовите предприятия в община
Тунджа. Секторът формира най-нисък дял от всички разгледани основни икономически показатели.
Изключение прави само показателят ‘‘брой предприятия‘‘, по който през 2011 г. секторът на услугите заема
първо място с 52,2% /314 бр./. Въпреки този висок дял, третичният сектор формира едва 5,6% от
произведената продукция в общината.
Най-голям дял в структурата на нетните приходи в сектора формира икономическа дейност
‘‘Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети‘‘.

Фигура 5. Място на третичния сектор в икономиката на община Тунджа през 2011 г. - % от дейността на
нефинансовите предприятия по икономически сектори
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
В периода 2008-2013 г. печалбата на нефинансовите предприятия бележи ръст с близо 80% - от 754
хил. лв. през 2008 г. на 1 357 хил. лв. през 2011 г. По отношение отчетената загуба на предприятията,
третичният сектор е единственият, който през 2011 г. отчита намаление в стойността на показателя с почти
49% спрямо 2008 г.
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2008 г.
2009 г.
2010 г.
Предприятия /бр./
288
341
206
Произведена продукция /хил. лв./
4 224
4 613
5 256
Приходи от дейността /хил. лв./
19 702
19 526
21 699
Нетни приходи от продажби /хил. лв./
18 510
18 902
21 135
Разходи за дейността /хил. лв./
20 053
18 749
20 827
Печалба /хил. лв./
754
1 040
1 283
Загуба /хил. лв./
1 266
324
446
Заети лица /бр./
538
610
545
Разходи за възнаграждения /лв./
917
1 155
1 065
Дълготрайни материални активи /хил.
3 668
60 026
13 324
лв./
Таблица 13. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в сектора
община Тунджа по години
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/

2011 г.
314
7 938
27 565
26 647
26 815
1 357
648
589
1 277
5 259
на услугите в

1.3.2.6 Възможности за развитие на туризма в община Тунджа
Туризмът и туристическите дейности съчетават множество услуги като транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство, анимации, културни прояви и др. Всички те строго погледнато принадлежат към отделни
подсектори на НКИД, но нито един самостоятелно не обхваща цялостно смисъла на понятието туризъм.
Поради това, с оглед структурната преориентация на община Тунджа, насочена към използване на
възможностите за развитие на алтернативен туризъм, той се отделя в самостоятелна точка, подчертаваща
неговото бъдещо по-важно значение.
Територията притежава потенциал за развитие на различни видове туризъм, сред които: културноисторически и културно-познавателен, природен/екотуризъм, ловен и риболовен, велотуризъм.
Река Тунджа създава добри възможности за развитие на водния туризъм. Един от най-интересните
водни маршрути е преминаването с лодка по средното течение на реката, което достига до местността
,,Даркая‘‘ /в близост до границата с Р. Турция/. Воден туризъм в общината и извън нея може да се
практикува по три първокласни маршрута: с. Завой - гр. Ямбол, с.Тенево - с. Коневец, с. Коневец - гр.
Елхово. Наличието на 44 населени места от селски тип създава добри предпоставки за оползотворяване
потенциала за развитие на селски туризъм в голяма част от селищата в общината.
Особеностите на агроклиматичния потенциал създават условия за развитие на винарството и за
практикуване на винен туризъм. Местните винарски изби са специализирани в производството на редица
висококачествени вина, сред които се открояват червени вина от сортовете Каберне, Совиньон, Мерло и
Сира. Налице са възможности за комбиниране между селски туризъм и дейности като велосипедни
маршрути, спортен риболов, посещение на културни и природни забележителности организирани в
туристически маршрути.
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Културно-исторически
Останки от древен тракийски град
Кабиле /до с. Кабиле/

Лесопарк
Бакаджик

Ловен и
риболовен
ДГС ‘‘Тунджа‘‘ Ямбол

Храм-паметник ,,Св. Александър
Невски‘‘ - в лесопарк Бакаджика
Девически манастир ,,Рождество на
Пресвета Богородица‘‘
Защитен вал ‘‘Еркесията‘‘ - пограничен
окоп между България и Византия
Праисторическа селищна могила
,,Драма‘‘ /с. Драма/

Резерват ‘‘Горна
Топчия‘‘
Защитена
местност
‘‘Дебелата
Кория‘‘ /с.
Тенево/

Лов в района на
Манастирски
възвишения /в
земл. на селата
Миладиновци,
Генерал Тошево,
Голям манастир/

Защитена
местност
‘‘Тетралъка‘‘
/‘‘Блестящото
лале‘‘, с.
Симеоново/

Язовири в
землищата на
населените
места в
общината

Манастирски възвишения при с. Голям
манастир и при с. Генерал Тошево
Етнографски комплекс ,,Старата
акбунарска къща‘‘ /с. Генерал Инзово/
Паметник и музейна сбирка на Джон
Атанасов /с. Бояджик/

Еко туризъм

Воден
р. Тунджа

Винен

Селски

Дегустация
на вина в
местни
винарни

В част от
населени
те места
в
общината

Храмове: ‘‘Св. Богородица‘‘ /в селата
Ботево, Търнава, Маломир, Могила и
Болярско/, ‘‘Св. Петка‘‘ /в селата Меден
кладенец, Роза и Калчево/, ‘‘Св.
Димитър‘‘ /в селата Бояджик, Видинци,
Кукорево и Асеново/, ‘‘Св. Архангел
Михаил‘‘ /в селата Гълъбинци и Челник/,
‘‘Св. Въздв. Креста‘‘ /с. Чарган/, ‘‘Св. Св.
Кирил и Методий‘‘ /в селата Каравелово,
Миладиновци, Победа, Окоп/, ‘‘Св. Иоан
Кръстител‘‘ /с. Сламино/, ‘‘Св.
Възнесение Господне‘‘ /с. Коневец/, ‘‘Св.
Иоан Рилски‘‘ /с. Крумово/, ‘‘Св.
Константин и Елена‘‘ /с. Тенево/, ‘‘Св.
Георги‘‘ /с. Ханово/, ‘‘Св. София‘‘ /с.
Безмер/
Манастир ‘‘Св. Богородица‘‘ /с. Кабиле/,
‘‘Св. Спас‘‘ /местност Бакаджика/

Таблица 14. Видове туризъм и значими обекти за развитие в община Тунджа
По данни на: План за развитие на туризма в област Ямбол 2011-2013 година, http://www.tundzha.net/
Община Тунджа участва в организирането и провеждането на културни мероприятия, фестивали и
празнични чествания с местен, регионален и национален характер, които представляват добра
предпоставка за привличането на туристически интерес. /Вж. Култура/
Стремежът към усвояване потенциала за развитие на туризма се свързва с необходимостта от
преодоляване на някои фактори със задържащ ефект върху развитието на туризма. Сред основните
проблеми за разрешаване се открояват недостатъчната степен на изграденост на туристическата
инфраструктура, незадоволителната информационна обезпеченост относно възможностите за практикуване
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на различни видове туризъм, липсата на цялостен туристически продукт и на финансови ресурси за
поддържане състоянието на обектите на културно-историческото наследство.
Развитието на туризма следва да се насочи към създаване на условия за преодоляване на тези
сериозни проблеми, както и към ясно дефиниране на приоритетите в сектора. Успешно решение се явява
стремежът към привличане на туристически интерес на жителите на близко разположените градове Ямбол, Сливен, Стара Загора. Местоположението на община Тунджа спрямо основните транспортни пътни
артерии - АМ ‘‘Тракия‘‘ и пътят до ГКПП Лесово, създава условия за обслужване на транзитно преминаващи
пътници и туристи.
Броят на средствата за подслон и местата за настаняване /СПМН/ в община Тунджа за периода
2009-2011 г. остава почти непроменен. През последната 2011 г., функционират 13 СПМН, които формират
22,8% от тези в област Ямбол /57 бр./. По този показател общината се нарежда на трето място /след
общините Елхово и Ямбол/ сред петте общини в областта. През същата година в община Тунджа са
разположени 10,1% /86 бр./ от леглата в областта /850 бр./, като техния брой бележи спад с 45,2% спрямо
2010 г.
СПМС
/бр./

Легла
/бр./

Реализирани нощувки
Пренощували лица
/бр./
/бр./
общо
в т.ч.
общо
в т.ч.
чужденци
чужденци
2009 г.
12
84
2 772
698
853
141
2010 г.
14
157
1 671
54
1 589
6
2011 г.
13
86
6 981
2 145
4 185
93
Таблица 15. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в

Приходи от нощувките
/лв./
общо
в т.ч.
чужденци
77 454
31 159
55 930
810
118 314
35 682
община Тунджа за периода

2009-2011 г.
Източник: Областна стратегия за развитие на област Ямбол за периода 2014-2020 г.
Реализираните нощувки в общината бележат ръст с близо 152% за изследвания три годишен
период. През 2011 г. техният брой /6 981 бр./ формира 14,2% от нощувките, реализирани в областта /49 322
бр./, като тази стойност отрежда на община Тунджа второ място в областта /след община Ямбол/.
Значителен ръст бележи броят на пренощувалите лица, който през 2011 г. /4 185 бр./ надвишава близо пет
пъти този 2009 г. /853 бр./. Реализираните приходи от нощувки в СПМН в общината за разглеждания период
нарастват с 52,8% - от 77 454 лв. през 2009 г. на 118 314 лв. през 2011 г.
Предвид специфичното местоположение на община Тунджа, спрямо областния центърq успешно
решение за развитието на туризма, се явява съчетаването на селски туризъм на територията на общината,
с посещение на различни туристически обекти в община Ямбол.
Стремежът към развитие на регионален туристически продукт намира отражение в изпълнявания
понастоящем проект по линия на Оперативна програма ‘‘Регионално развитие‘‘ 2007-2013 г. ,,Тонзос -
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Магията на Тунджа - маркетинг на туристическа дестинация ,,Тунджа - Ямбол - Стралджа - Болярово‘‘.
Водеща община в проекта е община Тунджа.
1.3.2.7 Основни изводи за икономическото развитие на община Тунджа
През 2010 г. предприятията от нефинансовия сектор в община Тунджа /555 бр./ формират малко над
10% от тези в област Ямбол /5 537 бр./. Общите приходи от дейността на нефинансовите предприятия в
общината през 2010 г. са в размер на 160 531 хил. лв., съставляващи 8,5% от общите за областта /1 894 046
хил. лв./.
През същата година нетните приходи от продажби в общината са в размер на 124 392 хил. лв. или
7,1% от тези в областта /1 743 895 хил.лв./. Стойността на ДМА на предприятията от нефинансовия сектор е
в размер на 95 951 хил. лв., формиращи близо 13% от тези в област Ямбол /745 559 хил.лв./.
Особеностите на местната икономика са в тясна връзка от влиянието на редица фактори от
различно естество. Характеристиките на природноресурсния потенциал, спецификите на селищната мрежа,
както и наследените производствени традиции на населението, предопределят аграрната насоченост на
икономиката.
Първичният сектор се отличава със структуроопределящо значение. Съществуващите благоприятни
условия за развитие на екологично високоефективно земеделие отреждат на растениевъдството ключова
роля в земеделското производство в общината.
Въпреки водещото място на земеделието, неговото развитие не е обвързано с постигната
достатъчна степен на конкурентоспособност на фона на европейските изисквания в сектора. В тази връзка,
развитието на земеделието в общината следва да се обвърже с реализирането на конкретни мерки и
дейности за повишаване конкурентоспособността на дейностите. Съществува необходимост от повишаване
пазарната ориентация и качествените характеристики на произвежданата продукция, с цел успешна
реализация на националните и на европейските пазари.
Аграрният характер на местната икономика оказва съществено влияние върху развитието на
вторичния сектор, където преобладават преработващите предприятия на ХВП.
В резултат на настъпилата финансова и икономическа криза, развитието на малкия и среден бизнес
в страната изпитва сериозни затруднения. Тази констатация е общовалидна и за територията на община
Тунджа. Необходимостта от повишаване икономическата конкурентоспособност следва да се обвърже със
създаването на среда за привличане на инвеститорски интерес в местната икономика. Успешно решение се
явява развитието на условия за повишаване обвързаността между аграрното производство и предприятията
за преработка на храни. Стремежът към подобряване взаимосвързаността между земеделието и
преработващата промишленост ще създаде условия както за повишаване на тяхната конкурентоспособност,
така и на местната икономика като цяло.
Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 48 / 157

Третичният сектор заема последно място в структурата на икономиката, като икономическа дейност
‘‘Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети‘‘ формира най-голям дял в структурата на нетните
приходи. През предстоящия програмен период секторът следва да се насочи към развитие на среда за
разнообразяване на кръга от услуги за местните жители, както и към създаване на условия за
оползотворяване потенциала за развитие на туристическия сектор в общината.
Стремежът към развитие на различни видове туристическа дейност следва да се обвърже с
предприемането на целенасочени мерки и дейности за подобряване на териториалното сътрудничество в
тази приоритетна област за развитие в общината. Успешно решение в тази връзка се явява
предприемането на съвместни действия на общините в област Ямбол за обособяване на регионален
туристически продукт. Очакван положителен резултат от такъв тип развитие на туризма е повишаването на
общите ползи от развитието на туристическа дейност в рамките на всички общини, участващи в тези
регионални инициативи.
1.4

Развитие на социалната сфера и човешките ресурси

1.4.1

Демографска характеристика - състояние и тенденции

1.4.1.1 Брой и гъстота на населението
Демографските процеси в община Тунджа следват неблагоприятните тенденции, проявяващи се на
голяма част от територията на страната. Според данни от последното преброяване на населението, към
01.02.2011 г. в община Тунджа живеят 24 155 души. Този брой формира 18,4% от населението на областта
и отрежда на общината второ място по показателя след община Ямбол /74 132 души или 56,4% от
населението на областта/. По текуща статистика на НСИ броят на населението на общината към
31.12.2013г. е както следва:
Област

Общо

В градовете

В селата

Общини

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Обл. Ямбол

127176

62471

64705

89175

43539

45636

38001

18932

19069

Тунджа

23130

11505

11625

-

-

-

23130

11505

11625

Ямбол

72159

35143

37016

72159

35143

37016

-

-

-

В резултат на проявяващите се негативни демографски процеси, данните между последните две
преброявания на населението /2001 г. и 2011 г./, показват бързо намаляване на населението. Тази
констатация е валидна и за Югоизточния район от ниво 2, за област Ямбол и за община Тунджа в частност.
Тревожно е обстоятелството, че прирастът на населението в общината се отличава с доста по-високи
отрицателни стойности спрямо тези на национално и регионално ниво.
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За периода 2001-2011 г. броят на населението в община Тунджа намалява със 7 248 души, равняващи се на
23,1%. /24,9% за периода 2001-2013г./ За сравнение средната стойност на показателя за област Ямбол за
същия период е 15,8% /17,5% за периода 2001-2013/. Посочената стойност на намаление в броя на
населението отрежда на общината най-висок отрицателен абсолютен прираст на населението сред петте
общини в областта.
Според последните налични статистически данни за демографските процеси в страната към
31.12.2013г. броят на населението на община Тунджа е 23 130 души. Следователно за периода 2001-2013
г., то намалява с 24,1%, при 17,5% за област Ямбол, 8,6% за Югоизточен район от ниво 2 и 8,17% за
България.
Брой на населението към:
Прираст /%/
Прираст /%/
01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 31.12.2012 г. 2001-2011 г. 2001-2012 г.
България
7 928 901
7 364 570
7 284 552
- 7,1%
- 8,1%
Югоизточен район
1 168 706
1 078 002
1 067 981
- 7,8%
- 8,6%
Област Ямбол
156 070
131 447
128 650
- 15,8%
- 17,6 %
Община Тунджа
31 403
24 155
23 534
- 23,1%
- 25,1%
Таблица 16. Динамика на населението в периода между последните две преброявания /2001-2011 г./
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Към 31.12.2013 г. населението на община Тунджа формира 18,3% от това на област Ямбол, 2,2% от
населението на Югоизточния район от ниво 2 и 0,3% от това на България.
Разглеждайки броя на населението, следва да проследим неговата динамиката в продължение на
достатъчно дълъг времеви период, посредством който да изясним проявяващата се тенденция. Считаме
като подходящ за нуждите на анализа периода 2001-2013 г., в рамките на който е разгледан броят на
населението към:
01.03.2001 г.
31.12.2007 г.

данни от предпоследното преброяване на населението
данни за броя на населението от годината на членство на България в ЕС /реперна
година/
01.02.2011 г.
данни от последното преброяване на населението в страната
31.12.2013 г.
последни налични данни за броя на населението и демографските процеси
Динамиката на населението на община Тунджа следва ясно изразена негативна тенденция на
постепенно намаляване. Високата отрицателна стойност на относителния прираст -25,1%, отрежда на
общината второ място в областта /след община Болярово/ по намаляване относителния дял на
населението за 2001-2013г.
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Фигура 6. Данни

за

броя

на

населението на община Тунджа по години
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Населението намалява през целия разглеждан период, като през последните години отрицателният
прираст придобива все по-тревожни стойности. Към края на реперната 2007 г. /31.12.2007 г./ броят на
населението намалява с 10,9% /3 421 души/ спрямо този от преброяването през 2001 г. По данни от
последното преброяване, към 01.02.2011 г. населението на община Тунджа бележи спад с 13,7% /3 827
души/ в сравнение с неговия брой към края на 2007г.

Фигура 7. Прираст на населението на община Тунджа по години /%/
Фигура 8. Прираст на населението на община Тунджа по години /бр./
* спрямо броя на населението към 01.03.2001 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Спецификите на селищната мрежа на община Тунджа определят особеностите в местоживеенето на
населението. Общината се състои от 44 населени места от селски тип, т.е. селското население е 100%. Към
01.02.2011 г. жителите на общината формират 60,6% от селското население в област Ямбол.
Териториалното разпределение на населението по населени места е важен елемент от
демографската характеристика, чрез който да се установят съществуващи териториални дисбаланси в
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община Тунджа. Сред населените места се открояват 7 села с население над 1000 души - с. Кукорево /1 550
ж./, с. Тенево /1 509 ж./, с. Бояджик /1 375 ж./, с. Роза /1 226 ж./, с. Веселиново /1 174 ж./, с. Безмер /1 143 ж./
и с. Завой /1 028 ж./. Три от населените места в общината се отличават с брой на населението под 100
души - с. Видинци - с 27 ж., с. Драма - със 78 ж. и с. Асеново - с 95 души население.
За периода 2001-2011 г. броят на населението намалява в 43 населени места в общината.
Прирастът е отрицателен и варира между -0,93% - за с. Веселиново, до -64% - за с. Видинци, което е наймалобройното село в общината. Броят на населението за разглеждания период нараства единствено в с.
Завой, където положителният прираст е 7,64%.
Стойностите, характеризиращи демографското развитие в част от населените места, позволяват да
заключим, че в община Тунджа съществуват села, в които неблагоприятните демографски процеси протичат
с критично висока скорост. Относителният прираст на населението в редица малки населени места, се
отличава с изключително високи отрицателни стойности, което застрашава тези селища с обезлюдяване.
Населено място
с. Асеново
с. Безмер
с. Болярско
с. Ботево
с. Бояджик
с. Веселиново
с. Видинци
с. Генерал Инзово
с. Генерал Тошево
с. Голям манастир
с. Гълъбинци
с. Дражево
с. Драма
с. Дряново
с. Завой
с. Златари
с. Кабиле
с. Калчево
с. Каравелово
с. Козарево
с. Коневец
с. Крумово
с. Кукорево
с. Маломир
с. Меден кладенец
с. Межда
с. Миладиновци
с. Могила
с. Овчи кладенец
с. Окоп

Брой на населението
към 01.03.2001 г. към 01.02.2011 г.
168
95
1 452
1 143
431
317
1 235
915
1 646
1 375
1 185
1 174
75
27
1 230
870
537
355
529
373
550
364
801
690
177
78
207
110
955
1 028
288
176
1 187
984
690
514
472
339
434
391
269
204
730
577
1 775
1 550
1 375
820
355
248
305
179
413
281
501
457
1 020
520
806
679
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Прираст /%/
2001-2011 г.
- 43,45%
- 21,28%
- 26,45%
- 25,91%
- 16,46%
- 0,93%
- 64,00%
- 29,27%
- 33,89%
- 29,48%
- 33,81%
- 13,86%
- 55,93%
- 46,86%
7,64%
- 38,88%
- 17,10%
- 25,51%
- 28,18%
- 9,91%
- 24,16%
- 20,96%
- 12,68%
- 40,36%
- 30,14%
- 41,31%
- 31,96%
- 8,78%
- 49,02%
- 15,76%
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Населено място

Брой на населението
Прираст /%/
към 01.03.2001 г. към 01.02.2011 г.
2001-2011 г.
с. Победа
831
557
- 32,97%
с. Робово
162
134
- 17,28%
с. Роза
1 533
1 226
- 20,03%
с. Савино
274
174
- 36,49%
с. Симеоново
421
285
- 32,30%
с. Скалица
880
596
- 32,27%
с. Сламино
227
186
- 18,06%
с. Стара река
301
292
- 2,99%
с. Тенево
2 001
1 509
- 24,59%
с. Търнава
275
196
- 28,72%
с. Хаджидимитрово
647
635
- 1,85%
с. Ханово
869
647
- 25,55%
с. Чарган
727
574
- 21,05%
с. Челник
457
311
- 31,95%
Таблица 17. Динамика на населението на община Тунджа по населени места /01.03.2011 г. и 01.02.2011 г./
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
По данни от последното преброяване, средната гъстота на населението в община Тунджа към
01.02.2011 г. е 19,8 д/км2. Тази стойност е по-ниска от средната за област Ямбол и значително по-ниска от
тази за Югоизточния район от ниво 2 и за страната.
Територия
/км2/

Население /бр./
01.02.2011 г.
7 364 570

31.12.2012 г.
7 284 552

Гъстота на населението
/д/км2/
01.02.2011 г. 31.12.2012 г.
66,3
65,6

България
111 001
Югоизточен
19 798
1 078 002
1 067 981
район
Област
3 355
131 447
128 650
Ямбол
Община
1 218,9
24 155
23 534
Тунджа
Таблица 18. Средна гъстота на населението към 01.02.2011

Населени
места /бр./
-

54,5

53,9

681

39,2

38,3

109

19,8

19,3

44

г. /данни от последното преброяване на

населението/ и промяна в стойностите на показателя към 31.12.2012 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Община Тунджа заема трето място в областта по разглеждания показател, след общините Ямбол 817,11 д/км2 и Елхово - 23,11 д/км2.
Според последните налични статистически данни за демографските процеси в страната, средната
гъстота на населението в община Тунджа към 31.12.2012 г. е 19,3 д/км 2, т.е. отчетеното намаление в
периода между последното преброяване на населението и последната наблюдавана 2012 г. е с 0,5 д/км 2.

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 53 / 157

1.4.1.2 Раждаемост и смъртност на населението
Броят на живородените деца в община Тунджа през 2013 г. е 187, в т.ч. 98 момчета и 89 момичета.
Този брой е незначително по-нисък в сравнение с 2012 г. /191 живородени/ и незначително по-висок от този
за 2011 г., когато живородените деца в община Тунджа са 181 бр. Годината с най-висок брой живородени
деца в периода 2001-2012 г. е 2008 г. - с 216.
От общия брой живородени през 2013 г., брачните и извънбрачни деца са съответно 48 и 139 бр.
През 2011 г. е отчетен най-нисък брой живородени брачни деца за периода 2004-2011 г. - 39 бр. /при 142 бр.
извънбрачни. Броят на живородените извънбрачни деца варира между 128 /2004 г./ и 166 /2008 г./. Налице е
тенденция делът на извънбрачните деца, родени в общината да бъде значително по-висок от родените в
брак, което следва националния темп в тази посока.

Фигура 9. Брой живородени деца в община Тунджа по години /в ляво/
Фигура 10. Брой живородени брачни и извънбрачни деца в община Тунджа по години /в дясно/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2004-2012 г. коефициентът на раждаемост на населението бележи постепенен ръст и
варира между 5,9‰ през 2004 г., достига 8,0‰ през 2012 г., а през 2013г. 8,08‰.
Коефициентът на раждаемост в общината е по-нисък от средния за областта /с 1,7‰/, за
Югоизточен район от ниво 2 /с 2,3‰/, както и от средната за страната /с 1,5‰/.
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Фигура 11. Коефициент на раждаемост на населението на община Тунджа по години /в ляво/
Фигура 12. Коефициент на раждаемост на населението през 2012 г. /в дясно/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Броят на умрелите лица в община Тунджа през 2013 г. е 587 души, като стойността се запазва почти
идентична с тази от предходната година /622 д./. В периода 2004-2013 г. броят на умиранията варира между
724 души през 2005 г., когато е регистрирана най-висока стойност и 587 души през 2013 г., когато е отчетен
най-малък брой умирания.
От общия брой на умиранията в общината през 2013 г., мъжете са 318, а жените - 269.

Фигура 13. Брой умирания в община Тунджа по години /в ляво/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
В периода 2004-2013 г. коефициентът на смъртност на населението бележи постепенен ръст - от
22,4‰ през 2004 г., когато е отчетена най-ниска стойност, до 27,9‰ през 2012 г. когато коефициентът
достига най-висока стойност за разглеждания деветгодишен период.

Коефициент на смъртност на населението на община Тунджа по години /в ляво/
Коефициент на смъртност на населението през 2012 г. /в дясно/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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В резултат на посоченото дотук можем да заключим, че въпреки намаляващия брой на умиранията
от 2010г., стойностите на коефициента на смъртност разкриват негативна тенденция - броят на умиранията
е правопропорционален на средногодишния темп на намаляване на броя на населението. В резултат на
това коефициентът на смъртност в община Тунджа се отличава с тревожно високи стойности спрямо
средните за областта, за Югоизточния район от ниво 2 и за страната. На този етап смъртността е основния
фактор за намаляване на броя на населението, резултат от влошената възрастова структура.
Коефициентът на смъртност на населението на община Тунджа през 2012 г. е по-висок с 10,4‰ от
средния за област Ямбол, с 13,2‰ от този за Югоизточния район, и с 12,9‰ от средния за страната.
Коефициентът на детска смъртност в община Тунджа през 2012 г. е 11,6‰, за България - 7,8‰, за
Югоизточен район от ниво 2 - 10,5‰, за област Ямбол - 11,9‰.
1.4.1.3 Естествен и механичен прираст на населението
Естественото движение на населението в община Тунджа за деветгодишния период 2004-2013 г. се
отличава с отрицателна стойност, която варира от -534 души през 2005 г., когато е отчетена найнеблагоприятна стойност, до -446 души през 2008 г.
2004 г.
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Живородени
178
190
187
193
216
195
193
Умрели
670
724
694
667
662
689
668
Прираст
- 492
- 534
- 507
- 474
- 446
- 494
- 475
Таблица 19. Естествено движение на населението на община Тунджа по години

2011 г. 2012 г. 2013 г.
181
191
187
663
662
587
- 482
- 471
-400

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Коефициентът на естествен прираст на населението за периода 2004-2012 г. е отрицателен и се
движи между -16,5‰ през 2004 г. и -20,0‰ през 2011 г. През последната изследвана 2013 г. стойността
бележи спад и достига до -17,3‰. Впечатление правят изключително тревожните стойности на показателя,
които са в пъти по-високи от тези за областта, за Югоизточния район от ниво 2 и за България.
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Фигура 14. Коефициент на естествен прираст на населението на община Тунджа по години /в ляво/
Фигура 15. Коефициент на естествен прираст на населението през 2012 г. /в дясно/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Механичният прираст на населението на община Тунджа за периода 2004-2013 г. в отделни години
се отличава с положителни стойности, докато през други - прирастът е с отрицателен знак. Така например,
през 2009 г. населението на общината намалява с 322 души в резултат на механичен прираст, докато през
2011 г. нараства с 300 души. Въпреки това, ако изчислим механичния прираст на населението за целия
период, установяваме, че общият брой на изселените /932 души/ надвишава този на заселените /595 души/,
в резултат на което механичният прираст за 2004-2012 г. е с отрицателна стойност -337 души.

2004 г.
928
697
285

2005 г. 2006 г.
704
507
847
635
- 143
- 128

2007 г.
822
814
8

2008 г.
500
792
- 292

2009 г.
485
807
- 322

2010 г.
796
843
- 47

Заселени
Изселени
Механичен
прираст
Таблица 20. Механично движение на населението на община Тунджа по години

2011 г.
640
340
300

2012 г.
401
399
2

По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
1.4.1.4 Полово-възрастова структура на населението
Според данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. съотношението между
мъжете и жените в община Тунджа е почти равно - 49,9% /12 052 бр./ мъже и 50,1 /12 103 бр./ жени. По
отношение на възрастовата структура община Тунджа се характеризира с изключително неблагоприятно
съотношение между лицата на възраст между 0-14 г. и тези на над 65 годишна възраст.
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64

Общо
937
884
932
942
1 052
961
1 071
1 064
1 123
1 345
1 445
1 923
2 387

Мъже
492
473
481
498
577
532
613
619
608
752
733
968
1 136
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Жени
445
411
451
444
475
429
458
445
515
593
712
955
1 251

% мъже
52,5
53,5
51,6
52,9
54,8
55,4
57,2
58,2
54,1
55,9
50,7
50,3
47,6

% жени
47,5
46,5
48,4
47,1
45,2
44,6
42,8
41,8
45,9
44,1
49,3
49,7
52,4
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65 - 69
2 245
1 034
1 211
46,1
53,9
70 и повече
5 844
2 536
3 308
43,4
56,6
Общо
24 155
12 052
12 103
49,9
50,1
Таблица 21. Полово-възрастова структура на населението на община Тунджа към 01.02.2011 г.
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Най-малък дял във възрастовата структура на населението заемат лицата на възраст 0-4 г. - едва
3,9% /937 бр./, докато лицата на 70 и повече години формират най-голям дял - 24,2% /5 844 бр./. На
следващо място се нареждат тези на възраст между 60 и 64 г. с 9,9% /2 387 бр./, следвани от възрастовата
група 65-69 г., която формира 9,3% /2 245 бр./ от населението на община Тунджа.
Коефициентите на раждаемост и естествен прираст на населението, са в пъти по-неблагоприятни от
средните за областта, за Югоизточния район от ниво 2 и от тези за България. Тези особености на
протичащите демографски процеси са причина за специфичната възрастова пирамида на населението на
общината.

Фигура 16. Полово-възрастова пирамида на населението на община Тунджа към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Важен показател, характеризиращ възпроизводството на трудовите ресурси, е коефициентът на
демографско заместване. Той представя съотношението между броя на влизащите в трудоспособна
възраст /15-19 г./ и броя на излизащите от трудоспособна възраст /60-64 г./. Община Тунджа се отличава с
изключително неблагоприятна стойност на показателя - към 31.12.2012 г. 100 лица, излизащи от
трудоспособна възраст в община Тунджа се заместват от 39,5 лица, влизащи в трудоспособна възраст.
Друг основен показател, отразяващ спецификите на демографските процеси, е коефициентът на
възрастова зависимост, който разкрива съотношението между лицата във възрастовите групи под 15 г. и 65
Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 58 / 157

и повече години, на 100 лица от населението между 15 и 64 г. Стойността на този показател, също се
характеризира с неблагоприятна стойност - 81,4%, т.е. на 100 лица на възраст 15-64 г. се падат близо 82
лица под 15 и на 65 и повече години. Посочената стойност е далеч по-тревожна от тази за област Ямбол 55,4%, за Югоизточния район от ниво 2 - 50,6% и за страната - 48,7%.
Коефициент на демографско Коефициент на възрастова
заместване /%/
зависимост /%/
България
64,0
48,7
Югоизточен район
66,5
50,6
Област Ямбол
57,7
55,4
Община Тунджа
39,5
81,4
Таблица 22. Коефициент на демографско заместване и възрастова зависимост на населението към
01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Особеностите на възрастовата структура следва да се проследят и от гледна точка
разпределението на населението в под, във и над трудоспособна възраст. За периода 2007-2011 г. броят на
трите категории намалява, докато относителният дял на населението под и над трудоспособна възраст
нараства, за сметка на това в трудоспособна възраст, което бележи спад с 1,1%.
Към 31.12.2011 г. трудоспособното население е 47,1%, което отрежда на община Тунджа последно
място сред общините в област Ямбол. За сравнение, средната стойност на разглеждания показател за
областта е близо 59%.
За целия изследван петгодишен период, мъжете заемат по-голям дял от населението в
трудоспособна възраст в община Тунджа. Към 31.12.2011 г., това съотношение е 56,7% /6 416 бр./ мъже и
43,3% /4 901 бр./ жени.

Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст

2007
3 207

Брой /по години/
2008
2009
2010
3 155
3 048
3 046

2011
2 966

2007
11,5

13 497
11 278

13 124
10 965

11 317
9 720

48,2
40,3

12 749
10 631

12 467
10 393

Структура /% по години/
2008 2009 2010 2011
11,6
11,5
11,8
12,4
48,2
40,2

48,2
40,2

48,1
40,1

47,1
40,5

Таблица 23. Население под, във и над трудоспособна възраст за периода 2007-2011 г.
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
1.4.1.5 Етническа и конфесионална структура на населението
Етническото самоопределение на населението в страната е право на личен избор. При провеждане
на преброяване всеки има правото да посочи етническата група към която се самоопределя. По данни на
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НСИ по време на последното преброяване 94,4% /22 800 души/ от населението на община Тунджа са
отговорили на въпроса за етническото самоопределение.
Към 01.02.2011 г. етническата структура на населението в община Тунджа, е представена от
българската етническа група - 89,4%, следвана от ромската и турската етнически групи, към които са се
самоопредели съответно 8,7% и 0,5% от отговорилите. Тези три етнически групи формират 98,6% от
отговорилите, като към други етнически групи са се самоопределили 0,7%, други 0,8% не са се
самоопределили.
Етническа група /%/
Българска
Турска
Ромска
България
84,8%
8,8%
4,9%
Област Ямбол
86,9%
2,9%
8,5%
Община Тунджа
89,4%
0,5%
8,7%
Таблица 24. Етническа структура на населението към 01.02.2011 г.

Друга
0,7%
0,5%
0,7%

Не се самоопределям
0,8%
1,2%
0,8%

Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Ако отнесем разгледаните стойности с тези на областно и национално ниво, ще открием, че делът
на българската етническа група в общината е по-висок от този за областта и за страната, докато този на
турската етническа група е значително по-нисък.
Впечатление прави високият дял на ромската етническа група - 8,7%, който е по-висок с 3,8
процентни пункта от този за страната. По този показател община Тунджа се нарежда на трето място сред
общините в област Ямбол - след общините Стралджа /19%/ и Болярово /14,3%/. Предвид възможността на
отговорилите лица да самоопределят своята етническа принадлежност, е възможно делът на ромското
население в действителност да е по-висок. Сред селищата в общината с компактно ромско население се
отличават селата Веселиново, Завой, Хаджидимитрово, Крумово, Могила, Тенево, Дражево.
Спецификите на етническата структура в община Тунджа и най-вече високият дял ромско
население, налагат реализацията на мерки, създаващи условия за интеграция на ромското население. Това
население има своите особености като силно влошена образователна структура /основно неграмотни лица/,
в резултат на това формира основната част от безработните и социално слабите, ползва се от всички
социални програми, действащи в страната, мнозинството от пълнолетните лица не внасят здравни и
социални осигуровки в националните фондове, прилагат разширено възпроизводство при създаването на
поколение. Всичко това създава условия за социално напрежение и усещането за неравнопоставеност по
отношение на гражданските ангажименти към социалната и здравни системи. Решаването на тези проблеми
е намерило отражение в разработената Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за
периода 2014-2020г. Стратегията включва изпълнението на конкретни цели в няколко приоритетни
направления - образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване,
върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. В процеса на интеграция на ромското
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население като основна цел се явява ограничаване на факторите, влияещи върху социалната изолация на
децата и младежите от ромската етническа група. Сред тези фактори изпъкват: ниският жизнен стандарт,
ниската здравна култура, ниските доходи или липсата на такива, преждевременното отпадане от системата
на здравеопазването, ниската професионална квалификация, водеща до почти нулева възможност за
трудова заетост и др.
Според данни от последното преброяване, близо 82% /19 779 души/ от жителите на община Тунджа
са дали отговор на въпроса за своето вероизповедание. Източноправославното население заема 81,8% /16
183 души/, като този дял е по-висок от средния за област Ямбол - 75,1% /77 175/.

Фигура 17. Вероизповедание на населението в община Тунджа към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
На следващите две места се нареждат отговорилите, че нямат вероизповедание - 7,6% /1 508
души/, следвани от тези, които не са се самоопределили - 7,0% /1 392 души/. Общо 50 души, равняващи се
на 0,3%, са се самоопределили като мюсюлмани. Този дял е по-нисък от средния за областта, където 1,1,%
от отговорилите лица имат мюсюлманско вероизповедание.
1.4.1.6 Образователна структура на населението
Особеностите на образователната структура на населението, са от ключово значение за постигане
приоритетите на Стратегията ,,Европа 2020‘‘, където като основна приоритетна област се дефинира
създаването на условия за развитие на местно общество на знанието.
Към 01.02.2011 г. най-голям дял по степен на завършено образование в община Тунджа заемат
лицата с основно образование - 37,8% /8 650 души/, следвани от тези със средно образование - 33,5% /7
662 души/. По отношение на лицата със завършено основно образование, прави впечатление, че средната
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стойност за общината, е далеч по-висока както от средната за страната, така и от тази за областта. От друга
страна, делът на лицата със средно образование, е по-нисък от този на национално и областно ниво.
Тревожен е делът на населението с начално образование, който заема трето място по численост в
образователната структура на населението в общината - 15,4% /3 524 души/. Тази стойност е почти два
пъти по-висока от средната за страната. Делът на лицата, които никога не са посещавали училище - 2,4%
/538 души/ е със стойност точно два пъти по-висока от тази за България.
Делът на лицата със завършено висше образование е 5,4%, равняващи се на 1 225 души, като
тази стойност е с над три пъти по-ниска от средната за страната, и с над два пъти по-неблагоприятна от
тази за област Ямбол.
Висше

Средно

Основно Начално Незавършено Никога не
начално
посещавали
училище
23,1%
7,8%
4,8%
1,2%
26,6%
10,5%
5,5%
2,0%
37,8%
15,4%
5,3%
2,4%

Дете*

България
19,6%
43,4%
0,2%
Област Ямбол 14,0%
41,1%
0,2%
Община
5,4%
33,5%
0,2%
Тунджа
Таблица 25. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование към
01.02.2011 г.
/*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище/
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Стойността на показателя грамотност на населението, също се отличава с по-неблагоприятна
стойност, спрямо тази за областта и за страната. Броя на грамотните лица в общината на възраст над 9г. е
21700 души. Към 01.02.2011 г. неграмотните лица в общината /неумение да се чете или пише/ формират
3,6% /812 души/ от населението на 9 и повече навършени години. От неграмотните 340 души /41,9%/ са
мъже, което означава, че сред неграмотните доминират жените. Тази стойност нарежда общината на трето
място в областта /след общините Стралджа и Болярово/.

Фигура 18. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
С цел преодоляване на неблагоприятните последствия, породени от ниската степен на
образованост на населението, към момента се изпълнява Стратегия за развитие на образователната
система на община Тунджа 2009-2015 г. Основните цели на Стратегията са насочени към създаване на
пълноценни възможности за обучение и професионална реализация на младите хора в общината.
1.4.1.7 Основни изводи за демографската ситуация в община Тунджа
В резултат на извършената демографска характеристика на община Тунджа можем да направим
редица изводи за демографската ситуация. Сред тези изводи на първо място следва да посочим
проявлението на множество сериозни проблеми, предизвикани от негативните демографски процеси в
общината.
Относителният прираст на населението на община Тунджа, в периода между двете преброявания
/2001 и 2011 г./, се характеризира с тревожно висока отрицателна стойност -23,1% /няколкократно понеблагоприятна от средната за страната и за Югоизточния район от ниво 2, и по-висока от тази за
областта/. Високият отрицателен абсолютен прираст на населението отрежда на общината първо място
сред петте общини в област Ямбол. Тревожно е обстоятелството, че населението продължава да намалява
с бързи темпове, като само за периода 01.02.2011 г. - 31.12.2012 г., това намаление е с 2,6%. Темпът на
намаление на населението в общината е най-високият за областта. Ако тази тенденция се запази,
човешките ресурси ще влязат в ролята на основен фактор, ограничаващ икономическото развитие на
общината.
Прави впечатление ниската стойност на коефициента на раждаемост на населението, която е понеблагоприятна спрямо средната за областта, за района и за България. От друга страна, населените места
с концентрирано ромско население се отличават с висока раждаемост. За представителите на ромската
етническа група е характерно ранно съжителство без брак или ранни бракове, раждане в прекалено ранна
възраст, както и висок брой раждания на една майка. Тези особености на репродуктивните нагласи на
ромското население, в комбинация с незадоволителното качество на жизнената среда, ниската здравна
култура и липсата на доходи, влизат в ролята на един от основните демографски и социални проблеми в
община Тунджа.
Ниската раждаемост, високата смъртност и прогресивно намаляващият брой на населението са
сред основните причини за високия отрицателен естествен прираст, който придобива все по-тревожни
стойности от 2004 г. насам.
Тенденцията на застаряване на населението в община Тунджа е един от основните и същевременно
задълбочаващи своето влияние демографски проблеми. Притеснения за демографското развитие на
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общината създава обстоятелството, че възрастовата група на 70 и повече години, заема най-голям дял от
населението - 24,2%. На другия полюс се намира възрастовата група от 0 до 4 г., формираща по-малко от
4%.
По отношение на етническата структура, прави впечатление високият дял ромско население, който
надвишава значително средните стойности за страната. В тази връзка възниква необходимостта от
реализиране на конкретни мерки, насочени към интегриране представителите на ромския етнос в
обществото, както и към минимизиране влиянието на факторите, повишаващи риска от тяхното социално
изключване. В случай, че ромската интеграция не се извърши, ще се реализират най-негативните сценарии
за развитие на отделни населени места, респективно за общината. Личната сигурност, сигурността за
земеделската продукция и имотите, сигурността за елементите на публичната инфраструктура, хигиената,
условията за живот в тези населени места рязко ще се влошат.
Образователната структура на населението също се отличава с характерни свои специфики,
оказващи неблагоприятно влияние върху реализацията на човешките ресурси в общината. Най-голям дял
от населението е със завършено основно образование /37,8%/, като тази стойност е значително по-висока
от средната за страната. Висок е делът на населението с начално образование, както и на тези, които
никога не са посещавали училище.
Проявата на анализираните множество неблагоприятни процеси, предопределя спецификата на
демографската ситуация в общината. В тази връзка, считаме че дефинирането на конкретни цели и мерки
за тяхното изпълнение, насочени към създаване на условия за подобряване на неблагоприятните стойности
на редица основни демографски показатели, следва да се превърне в ключов елемент от развитието на
община Тунджа.
1.4.1.8 Прогноза за броя на населението на община Тунджа
Прогнозата се основава на няколко основни допускания, отчитани в различните методи. В
литературата не съществува установен метод, който напълно да гарантира точността на демографските
прогнози. Процесът е комплексен и зависи от много фактори, някои от които са по-лесно прогнозируеми,
като нивото на раждаемост, смъртност и продължителност на живота, тъй като преди всичко зависят от
установените социално-психологични навици и здравеопазването. Други фактори, като миграциите, зависят
от редица други величини, предимно със социално-икономически характер. Именно на тях се дължи резкият
спад в броя на населението на общината за периода между последните две преброявания 2001 и 2011г.
Общината е активна периферия на гр. Ямбол и отстои на 91,6 км от гр. Бургас, но не се ползва напълно от
пазарните им функции, поради слабата обвързаност на икономическите дейности в селищната мрежа с
техния профил. Налице са трудови миграции на младото население със запазване на постоянното
местожителство в общината, но реална реализация в градовете Ямбол, Сливен, Бургас и София. Така
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трудовите миграции към установените пазарни центрове се превръщат в стимул за емиграция от гледна
точка на постоянното население, независимо, че икономически на територията на общината функционира
важна земеделска и животновъдна дейност.
За периода от последните две преброявания (2001-2011 10 години) броят на населението на
община Тунджа проявява относително постоянен негативен прираст.

Брой на населението на община Тунджа за периода 2001-2013г.
Източник: ТСБ – Ямбол

Прогноза за броя на населението на община Тунджа до 2040г.

Определянето на степента на промяна на населението може да се извърши посредством всеки две
точки, тъй като нивото на промяна ще зависи от броя години, които се включват в периода. Тъй като
нашата прогноза се изчислява за 26г. период, ще вземем за базов последния 13 годишен период с начало
2001г. и край 2013г.
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Темп на промяна: ∆P = (Pt 2/Pt1 – 1)
В рамките на периода от 2001 до 2013 степента на промяна е -0,2773
Темп на промяна в %: ∆P = (P t 2/Pt1 – 1) x 100%
В рамките на периода от 2001 до 2013г. степента на промяна е – 27,73 %
Изчисляването на темпа на промяна се извършва в условията на две основни допускания. Първо,
темпът на промяна за последните 13 години се разпределя равномерно за целия 13 годишен период.
Въпреки това, фигурата показва силна отрицателна тенденция за целия период от 2001 до 2013г. Поради
това се допуска, че текущата тенденция на рязко намаляване на населението за периода от последните
две преброявания 2001-2011 (21,6%) се дължи в много по-голяма степен на външни възможности –
емиграция на население, отколкото на влошени репродуктивни показатели и продължителност на живота.
Второ, очаква се броят на населението да намалява със същия темп както в миналия период, но е
необходимо да отчетем миграционния фактор. Изчисленията на база последния темп на промяна ще
представляват песимистичния вариант на прогнозата, при който броят на населението към 2040г. е 15
326,46 души.
За да предотвратим прогноза, базирана единствено на негативния демографски план от последния
период 2001-2013г., е необходимо да отчетем вероятността от забавяне на темпа на намаляване на
населението, а също така и да допуснем минимален темп на нарастване в неговия брой. За целта
полученият темп на промяна ще коригираме с темп, близък до нула, но положителен за периода след
2024г., когато редица демографски и социално-икономически показатели ще бъдат значително променени
в положителна посока. Поради това, допускаме минимален темп на нарастване на броя на населението от
0,05% на годишна база. В периода на най-голям темп на нарастване 1965-1985 темпът е имал стойност от
около 0,12 или 12,00%. В този случай оптимистичната прогноза предвижда население от 21 455,05 души
към 2040г.
За анализа е изчислена геометрична прогноза с две разновидности за населението за периода до
2040г. Наклона на геометричната прогноза е по-лек, поради това можем да я приемем за поконсервативната проекция, докато експоненциалната проекция е по-крайната прогноза. Колкото по-висок
е темпът на промяна в броя на населението, толкова по-голяма е разликата между двете прогнози.
Геометрична прогноза: Pt+n = Pt (1 + r)n
Експоненциална прогноза: Pt+n = Pt er*n
Където t = начален период,
n = броя на времевите периоди съотнесен спрямо броя години използвани в изчисленията на темпа на
промяна в броя на населението. Например, 10 години са един времеви период. Така при начална
стойност 2001г. при изчисленията n=1, за 2021г. n=2 и тнт.
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Прогноза на база геометричен растеж:
Pt+n = Pt (1 + r)n
Където:
1. Pt+n е годината за която се прави прогнозата в случая 2040г; и
2. Pt е последната година участвала при изчисляването на темпа на промяна, в случая, 2011; и
3. r темпа на промяна изчислен по-горе; и
4. n = броя на времевите периоди за които се прогнозира, в случая 26 години. При това уравнение "n" е
степенен показател.
Резултати:
Песимистичен вариант: 2040 – 15326,46 души
Коригиран вариант: 2040 – 21455,05 души
Много по-вероятна е геометричната коригирана прогноза /оптимистична/, която предвижда
достигане до един минимум от население около 2025г. /около 19800 души/ след което стабилизиране и
връщане до нивата към 2014г., но с много по-благоприятна демографска структура.
1.4.2

Пазар на труда и доходи на населението
Състоянието и развитието на трудовия пазар зависят от проявата на множество фактори, някои от

които оказват стимулиращ, а други - задържащ ефект. В тази връзка, особеностите на демографските
процеси и тенденции влизат в ролята на един от основните фактори, имащи съществено значение за
количествените и качествени характеристики на човешките ресурси на съответната територия.
1.4.2.1 Икономическа активност на населението
Икономически активното население включва всички лица на 15 и повече навършени години, които са
заети и безработни. По данни на НСИ, към 01.02.2011 г. в тази възрастова група в община Тунджа попадат
21 402 души. Икономически активни са 7 125 души, които формират 33,3% от населението на тази възраст.
Впечатление прави, че ако делът на икономически активните и неактивните лица в област Ямбол е почти
равен, то в община Тунджа съществуват съществени различия в дела на двете категории.
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Фигура 19. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
/брой/
Фигура 20. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г. /%/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Разпределението на икономически активното население в разглежданата възрастова група по пол,
се отличава с ясно изразения превес на мъжете, които към 01.02.2011 г. формират 58,5% /4 169 души/ от
икономически активните лица в общината, спрямо 41,5% /2 956 бр./ за жените. По отношение на
икономически неактивните лица, мъжете са по-малко от жените с относителен дял от 45,1% /6 437 д./.
Структурата на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече години е резултат от
протичащите неблагоприятни демографски процеси в община Тунджа. Поради прогресивното застаряване
на населението, към 01.02.2011 г. 75,2% /10 730 души/ от икономически неактивните лица, са пенсионери,
докато едва 4,8% /690 души/ са учащи. Лицата, ангажирани само с домашни или семейни задължения са
1 624 души, а тези в категория - други неактивни, са 1 233 души.

Фигура 21. Структура на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години към 01.02.2011
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
От гледна точка особеностите на трудовия пазар, интерес представлява категорията икономическа
активност на населението във възрастовата група между 15 и 64 г. Към 01.02.2011 г., икономически
активните лица в тази група, са 7 040 души. Коефициентът на икономическа активност /измерител на
участието на населението в пазара на труда/ в тази възрастова група в община Тунджа, е 52,9%, при 65% за
област Ямбол.
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1.4.2.2 Заетост и безработица на населението
Към 01.02.2011г., заетите лица в община Тунджа, формират 79,1% /5 567 души/ от икономически
активните лица на възраст между 15 и 64 г. Делът на безработните лица - 20,9% /1 473 души/ е по-висок от
средния за област Ямбол - 19,8%. Мъжете заемат по-голям дял в структурата на заетите в разглежданата
възрастова група в общината - 58,3% /3 244 души/, спрямо 41,7% /2 323 души/ за жените.
Разпределението на безработните лица на 15-64 навършени години по пол към същата дата
отрежда по-неблагоприятна позиция на мъжете. Безработните мъже към 01.02.2011 г. са 869 души,
формиращи 59% от безработните в общината, при 41% /604 души/ за жените.

Фигура 22. Икономически активни лица на 15-64 навършени години към 01.02.2011 г. /%/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Към 01.02.2011 г. коефициентът на заетост на лицата между 15-64 навършени години в община
Тунджа е 41,8% като е по-нисък от средния за областта - 52,2%. Стойността на коефициента на
безработица - 20,9%, също отрежда на общината по-неблагоприятна позиция спрямо област Ямбол - 19,8%.
Към 01.02.2011 г. средният годишен брой на всички заети лица в община Тунджа е 3 494 души.
По данни на Общинска Администрация броят на регистрираните безработни в БТ - Ямбол за 2007-2012 г.
нараства - от 1 164 безработни лица през 2007 г., на 1 384 през 2012 г. Нивото на безработните за периода,
бележи почти двоен ръст и достига своята най-висока стойност от 19,7%.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Регистрирани безработни /бр./
1 164
934
1 074
Ниво на безработните /%/
10,32%
8,28%
9,52%
Таблица 26. Безработни лица в община Тунджа за периода 2007-2012 г.
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2010 г.
1 147
10,17%

2011 г.
1 264
17,9%

2012 г.
1 384
19,7%
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По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
Младежите на възраст до 29 г. включително, попадат в една от най-засегнатите групи от
финансовата и икономическа криза, което ги причислява към една от най-уязвимите групи на трудовия
пазар. Броят на регистрираните безработни лица, попадащи в тази възрастова група, нараства от 282 д.
през 2011 г. на 309 д. през 2012 г. Броят на безработните лица над 50 годишна възраст, също нараства от
420 /2011 г./ на 427 /2012 г./.
Териториалното разпределение на безработните лица по населени места е важен за анализа на
трудовия пазар, чрез който е възможно установяването на съществуващи териториални дисбаланси. Прави
впечатление, че регистрираните безработни лица в с. Бояджик са 146 д. или 11,6% от безработните в
общината. На следващо място се нарежда с. Завой - с около 7% от безработните лица. От друга страна, в
населените места Асеново и Златари, са регистрирани по двама безработни. Съществува пряка връзка
между наличието на ромско население и брой регистрирани безработни в населените места.
Населено място
Брой безработни
Населено място
Брой безработни
с. Асеново
2
с. Кукорево
69
с. Безмер
36
с. Маломир
28
с. Болярско
6
с. Меден кладенец
5
с. Ботево
32
с. Межда
9
с. Бояджик
146
с. Миладиновци
15
с. Веселиново
78
с. Могила
29
с. Видинци
с. Овчи кладенец
12
с. Генерал Инзово
18
с. Окоп
21
с. Генерал Тошево
7
с. Победа
22
с. Голям манастир
4
с. Робово
13
с. Гълъбинци
11
с. Роза
25
с. Дражево
43
с. Савино
5
с. Драма
9
с. Симеоново
8
с. Дряново
4
с. Скалица
23
с. Завой
89
с. Сламино
6
с. Златари
2
с. Стара река
12
с. Кабиле
27
с. Тенево
66
с. Калчево
12
с. Търнава
9
с. Каравелово
5
с. Хаджидимитрово
76
с. Козарево
19
с. Ханово
25
с. Коневец
11
с. Чарган
16
с. Крумово
31
с. Челник
15
Таблица 27. Брой безработни в община Тунджа по населени места към 31.12.2012 г.
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
Анализирайки показателите заетост и безработица на населението, следва да обърнем внимание
на една от важните характеристики на трудовия пазар - разпределението на заетите лица по икономически
дейности. Към 01.02.2011 г., най-голям дял сред заетите лица на възраст 15-64 навършени години в община
Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 70 / 157

Тунджа, заемат тези в преработващата промишленост - 25% /1 394 д./ и в икономическа дейност селско,
горско и рибно стопанство - 23,5% /1 307 д./. На трето място, с далеч по-малък дял, се нареждат заетите в
икономическа дейност ,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети‘‘ с 11,8% /655 д./. Заетите лица в
икономически дейности ,,Финансови и застрахователни дейности‘‘ и ,,Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения‘‘, заемат последно място в структурата на
разглеждания показател. Броят на заетите в двете икономически дейности, формира съответно по 0,3% от
заетите лица на възраст между 15 и 64 г. в община Тунджа.

Фигура 23. Заети лица на 15-64 навършени години по класове икономически дейности към 01.02.2011 г. /%/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Ежедневните трудови миграции на заетите лица са важна характеристика на трудовия пазар.
Поради спецификата на административното устройство и особеностите на селищната мрежа на общината,
всекидневните трудови мигранти формират значителен дял от заетите лица на 15 и повече навършени
години. Към 01.02.2011 г., близо 43,4% или 2 448 души от заетите лица, извършват всекидневни трудови
миграции, т.е. интензитетът на всекидневните трудови мигранти на 1 000 заети лица и 433,7.
Най-голям дял от осъществяваните трудови миграции - 66,8% /1 636 д./ попадат в категория ‘‘в
община на същата област‘‘- 98,2% от които са насочени към градовете. Тази висока стойност се дължи на
специфичното разположение на населените места в общината, спрямо областния център гр. Ямбол.
Миграциите в посока ‘‘община на друга област‘‘, заемат второ място сред всекидневните трудови
пътувания на заетите лица на 15 и повече навършени години в общината - 19,9% /486 д./.
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Заети
лица*

Лица, които
Всекидневни трудови мигранти
живеят и
общо
от тях отиват на работа
работят в едно и
в същата община
в община на
в община на друга
също населено
същата област
област
място
в градове в села в градове в села в градове
в села
5 645
3 197
2 448
326
1 606
30
342
144
Таблица 28. Всекидневни трудови мигранти в община Тунджа към 01.02.2011 г.
* заети лица на 15 и повече навършени години
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
1.4.2.3 Доходи на населението
Работната заплата, която получават наетите лица е основен източник на доходи на домакинствата в
България. В страната се наблюдават съществени различия в размера на трудовите възнаграждения, както в
териториален аспект, така между отделните икономически сектори и дейности.
За периода 2008-2011 г. средната годишна работна заплата в община Тунджа нараства с 2 475 лв.,
равняващи се на 56,4% и достига до 6 867 лв. През 2010 г. средната стойност на показателя за страната е в
размер на 7 777 лв., при 7 205 лв. за Югоизточния район от ниво 2. Следователно въпреки увеличението в
размера на средната годишна работна заплата в общината, нейната стойност остава по-ниска от тази за
страната - с 16,8% /1 307 лв./ и за Югоизточния район - с 10,2% /735 лв./
Години

Общо

Икономически сектори
Първичен
Вторичен
Третичен
2008
4 392
4 568
4 670
4 034
2009
6 019
5 392
7 962
4 922
2010
6 470
5 761
8 539
5 092
2011
6 867
5 958
8 732
5 332
Таблица 29. Средна годишна работна заплата в община Тунджа по икономически сектори за периода 20082011 г. /лв./
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
За разглеждания четиригодишен период се наблюдава увеличение в размера на средната годишна
работна заплата и в трите икономически сектора. Най-съществено е увеличението във вторичния сектор,
където стойността нараства с близо 87% /4 062 лв./, в резултат на което, секторът се обособява като найвисокоплатен, спрямо другите два икономически сектора. Средната годишна работна заплата в третичния
сектор, нараства с 32,2%, равняващи се на 1 298 лв., а тази в първичния - с 30,4%, равняващи се на 1 390
лв. Въпреки това нарастване секторът на услугите остава най-нископлатеният от трите икономически
сектора.
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1.4.2.4 Основни изводи
В община Тунджа съществуват значителни различия в дела на икономически активното и
неактивното население, породени от проявата на неблагоприятни демографски процеси от различно
естество. Тревожно е обстоятелството, че докато делът на пенсионерите сред икономически неактивните
лица е 75,2%, то този на учащите е едва 4,8%. Основна причина за това е прогресивното застаряване на
населението в общината.
Коефициентът на заетост на населението на възраст между 15 и 64 г. в общината /41,8%/ е по-нисък
от този за областта /52,2%/, докато коефициентът на безработица /20,9%/ е по-висок от средния за област
Ямбол /19,8%/. Стойностите на тези два показателя доказват по-неблагоприятната позиция на община
Тунджа спрямо средната за областта по отношение на ключови показатели, характеризиращи трудовия
пазар.
За периода 2008-2011 г. размерът на средната годишна работна заплата в общината нараства с
56,4%, но остава по-ниска от средната за областта, за Югоизточния район от ниво 2 и за страната.
За община Тунджа са характерни по-неблагоприятни стойности на редица основни показатели,
характеризиращи възможностите за реализация на човешките ресурси. Поради това, възниква безспорната
необходимост от предприемане на целенасочени мерки и дейности за подобряване особеностите на
трудовия пазар в общината.
1.4.3

Здравеопазване

1.4.3.1 Структурна организация на здравеопазването
Състоянието на системата на здравеопазването е ключов фактор за качеството на живот на
населението на съответната територия. Осигуреността на равноправен и навременен достъп до болнична и
извънболнична медицинска помощ за жителите на всички населени места е основен индикатор за
състоянието на здравната система.
Особеностите на структурната и пространствената организация на здравеопазването са важен
елемент от анализа а системата на здравеопазването, които имат пряко отношение към качеството на
предоставяните здравни услуги.
За периода 1998-2010 г. осигуреността на населението с лекари и стоматолози намалява, като на
един лекар се падат 2 125 пациента, а на един стоматолог - 3 307. Тези стойности отреждат на общината
неблагоприятна позиция сред общините в страната, по отношение осигуреността на населението с
медицински персонал. Предвид големия дял на населението в над трудоспособна възраст, което се нуждае
от медицинска помощ по-често, спрямо населението от другите възрастови групи, развитието на
здравеопазването следва да се насочи към повишаване осигуреността на жителите с медицински персонал,
без значение от населено място, в което живеят.
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По данни на Регионална здравна инспекция - Ямбол, понастоящем в община Тунджа няма
Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/. На територията на общината функционират 13
Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ и 10 Амбулатории за първична
помощ по дентална медицина. Болничната помощ на жителите на общината се осигурява в МБАЛ „Св.
Пантелеймон” и „Св. Йоан Рилски”, намиращи се в гр. Ямбол.
1.4.3.2 Пространствена организация на здравеопазването
Териториалното разпределение на функциониращите в община Тунджа заведения за
извънболнична помощ е неравномерно. Амбулаториите за индивидуална практика за първична медицинска
помощ /13 бр./ обслужват 35 от общо 44 населени места в общината, т.е. 20,5% /9 бр./ от селата не се
обслужват от заведения за извънболнична медицинска помощ. Това са селата: Болярско, Видинци, Меден
кладенец, Межда, Могила, Савино, Търнава, Чарган и Челник.
Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 13 бр.
1. Обслужва селата: Тенево, Каравелово, Робово, Сламино
2. Обслужва селата: Маломир, Дряново, Коневец, Драма
3. Обслужва селата: Генерал Тошево, Безмер, Дражево, Голям манастир
4. Обслужва селата: Веселиново, Завой
5. Обслужва селата: Бояджик, Златари
6. Обслужва селата: Роза, Скалица, Овци кладенец, Хаджидимитрово
7. Обслужва селата: Победа, Калчево, Стара река, Козарево, Симеоново, Асеново
8. Обслужва селата: Ботево, Гълъбинци
9. Обслужва селата: Генерал Инзово, Крумово, Миладиновци
10. Обслужва селата: Кукорево, Окоп
11. Обслужва селата: Крумово, Кабиле
12. Обслужва селата: Завой
13. Обслужва селата: Ханово
Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - 10 бр.
1. Обслужва селата: Бояджик, Безмер
2. Обслужва селата: Окоп
3. Обслужва селата: Роза, Ботево, Скалица
4. Обслужва селата: Маломир
5. Обслужва селата: Калчево
6. Обслужва селата: Крумово
7. Обслужва селата: Ханово
8. Обслужва селата: Генерал Инзово
9. Обслужва селата: Кабиле
10. Обслужва селата: Тенево
Таблица 30. Териториално разпределение на заведенията за извънболнична помощ в община Тунджа
По данни на: Регионална здравна инспекция - Ямбол, http://www.rzi-yambol.org/index.html
Особеностите в териториалното разпределение на заведенията за извънболнична помощ
разкриват, че като основен проблем в системата на здравеопазването в общината се откроява достъпът на
жителите на различните населени места до здравни услуги. Броят и средностатистическата осигуреност с
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медицински персонал е сходна с тази в страната, медицинските лица са налични, но е налице сериозно
пространствено неравновесие между населените места.
Достъпът на жителите на общината до болнични и специализирани медицински услуги и
консултации е обвързан с пътуване до областния център. Това не се отразява така неблагоприятно на
населението, живеещо в населени места, разположени в близост до гр. Ямбол. За жителите на поотдалечените селища посоченото обстоятелство има по-негативен ефект върху достъпа на населението до
болнична помощ. Чрез системата на НЗОК в страната се позволява достъп до болнична помощ на
здравноосигурените лица във всяка болница в страната, имаща договор с Касата. Поради това, жителите на
общината могат да ползват специализирана болнична помощ в градовете Сливен, Бургас и Стара Загора.
Особено остър е въпросът със спешната медицинска помощ и възможността тя да се осигури в рамките на
медицинските норми.
1.4.3.3 Основни изводи
На територията на община Тунджа не функционират МБАЛ и здравни заведения за специализирана
медицинска помощ. Предвид специфичното географско положение на общината /липсата на
административен център и разположението на Общинската администрация в областния център/, можем да
заключим, че липсата на здравни заведения от посочения тип се явява като проблем за жителите на
населените места, разположени на по-голяма отдалеченост от гр. Ямбол.
Особеностите на пространствената концентрация на обектите на здравеопазването са причина за
неравнопоставения достъп на населението до извънболнична медицинска помощ - функциониращите в
общината 13 Амбулатории за индивидуална практики за медицинска помощ, обслужват пряко 35 от общо 44
населени места в общината.
1.4.4

Социални услуги
Предоставянето на социални услуги на уязвими групи от населението в неравностойно социално

положение и тяхната интеграция в обществото е сред основните приоритети на националната социална
политика. Един от ключовите моменти в провежданата реформа на социалната политика в страната, е
процеса на децентрализация и създадените условия за преход от традиционната институционална грижа
към услуги в общността и семейната среда за деца, възрастни хора и лица с увреждания.
Тези приоритети залягат в разработената Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
община Тунджа за периода 2011-2015 г., разработена като част от Стратегията за развитие на област
Ямбол 2010-2015 г. Областната стратегия обхваща всички уязвими общности във всички възрастови групи,
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с акцент върху малките населени места, които често се явяват изолирани при провеждането на социалната
политика. На общинско ниво са определени следните приоритети в областта на социалната политика:
‒ Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията подобряване на грижата за децата в семейството, с цел предотвратяване риска от проявата на
рискови фактори, водещи до социално изключване;
‒ Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа - намаляване броя
на децата и на възрастните хора, настанени в специализирани институции;
‒

Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални
услуги - чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;

‒ Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и
предоставянето на социални услуги - чрез развитие на междуобщинско партньорство и
междусекторно сътрудничество

Утвърдените приоритети съответстват на общоприетата социална политика в България за
подобряване качеството на живот на деца и възрастни, настанени в институции, и тяхната поетапна
деинституционализация.
1.4.4.1 Структурна и пространствена организация на социалните услуги
На територията на община „Тунджа” от 2009 г. функционира една специализирана институция – Дом
за стари хора в с. Болярско, която за две години увеличава капацитета си от 25 на 30 места.
През периода 2007-2013 год. общината

е

стартирала предоставянето на социални услуги,

насочени към подкрепа на рисковите групи в общността. Разкрит е един Домашен социален патронаж в с.
Болярско с капацитет 90 места. От средата на 2009 год. стартира социална услуга „Общинска социална
трапезария” – с капацитет 200 места, а от септември 2010 г. е разкрит Домашен социален патронаж
”Тунджа” с капацитет до 100 места.
След приключване на проект, финансиран по Програма ФАР, от средата на 2009 год. е разкрит
Дневен център за стари хора в с. Генерал Инзово като делегирана държавна дейност.
От началото на 2012 г. в с. Калчево, като делегирана от държавата дейност, социални услуги в
общността предоставя и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ с капацитет 25 места,
след приключване на проект с осигурено външно финансиране по ОП”РЧР”, схема „ Социални услуги за
социално включване”.
През 2012 год. стартира проект по схема „Нови възможности” чрез който е създадено Общинско
социално предприятие за обществено хранене ”Домашен социален патронаж” в с. Победа / ОСПОХ”ДСП”/ с
капацитет 100 места. В него под формата на защитена заетост се създава възможност за трудова
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реализация на лица от рискови общности и в същото време се предлага социалната услуга „ Домашен
социален патроонаж” на жители на община Тунджа в риск от социална изолация, живеещи в 11 населени
места. От средата на 2013 год. ОСПОХ”ДСП” с. Победа функционира като местна дейност със осигурено
общинско финансиране.
От 2009 год. община „Тунджа” реализира и проекти осигуряващи безплатно обедно хранене по
Национална програма „Обществени трапезарии”, финансирани от Фонд „Социална закрила” на МТСП. До
края на 2013 год. са осъществени четири проекта с доставчици на принципа на публично частното
партньорство и неправителствения сектор, като по този начин са обхванати 24 населени места с 428
потребители.
Чрез прилагане на различни форми на социални услуги в областта на доставката на храна за хора в
неравностойно положение, община „Тунджа” до края на 2013 год. постига включване на всички 44 населени
места и обхват на 658 лица от уязвими социални групи.
През 2009 г. община “Тунджа” е доставчик на услугата „Социален асистент” в рамките на проект “Равни
възможности и независим живот чрез услугата “Социален асистент” по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна помощ BG051РО001/5.2.-01 „Грижа в семейна среда за
независиост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
„Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2. В рамките на реализацията му, услугата „Социален
асистент” се предоставя за период от 10 месеца на 37 ползватели в 15 населени места.
През 2009 г. в рамките на Националната програма „Асистенти на хора на увреждания” на МТСП 10
„Социални асистенти” от община “Тунджа” са осигурили грижа в семейна среда за 20 трудно подвижни
възрастни хора от общината.
От 2010 год. като партньор на АСП, община Тунджа предлага социалната услуга „Личен асистент” по
проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”. До края на 2013 год. почасови подкрепящи услуги
в домашна среда предоставят 70 лични асистенти за 85 потребители.
Стартирането от 2013 год. на проект ”Звено за услуги в домашна среда – алтернатива за социалното
включване в малките населени места” по схема ‘”Помощ в дома”, финансиран по ОП”РЧР” осигурява
подкрепящи дейности в семейството на 80 потребители чрез 24 “домашни санитари” и 6 “социални
сътрудници” в 20 населени места.
Дейностите насочени към предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители
се осъществява от община „Тунджа” със средства от Световната банка чрез Проект за социално включване
на Министерство на труда и социалната политика. По проекта „Желани пространства - комплексен модел на
интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени
места от селски тип”, община „Тунджа” предвижда изграждане на Общностен център за деца и семейства в
с. Кабиле с Център за ранна интервенция на уврежданията към него, три Семейни центъра за деца от 0 до 3
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г. в селата Кабиле, Скалица и Тенево и 10 зони за „Социална подкрепа”, като последните са обособени в
средищните общински детски градини.
В края на 2013 год. са инвестирани средства в две общински сгради - с. Веселиново и в с. Скалица с
цел осигуряване на подходяща социална инфраструктура във връзка с дейността на Дневен център за
възрастни хора с увреждания и Дневен център за стари хора.
От м. октомври 2013 г. ремонтираната база в с. Веселиново е предоставена на СНЦ „Каритас” за
предоставяне на социална услуга ”Дневен център за възрастни хора с увреждания” /ДЦВХУ/, с капацитет 20
места.

Година

Общ размер на
разходите

Средства за
държавни
дейности, вкл.
дофинансиране

Средства за
издръжка на
местни
дейности

Общо
средства за
разходите по
функцията

Дял на
разходите
по функцията

2009

10 800 000

328 860

151 265

480 125

4,45

2010

9 435 547

232 666

215 890

448 556

4,75

2011

10 772 968

228 598

300 000

528 598

4,9

2012

10 295 849

267 922

352 400

620 322

6

2013

10 898 303

395 849

437 564

833 413

7,6

Финансово обезпечаване на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” периода 2009-2013 г.

Жителите на община Тунджа могат да получат социални услуги в една специализирана институция
и в три центъра, предоставящи социални услуги в общността. Това е възможно на територията на три
населени места: Болярско - дом за стари хора, Калчево - ЦСРИ, Генерал Инзово - дневен център за стари
хора.
Осигурена е широка мрежа и е създадена улеснена процедура на достъпност до социалните услуги
в общността, предоставящи храна за лица и семейства от уязвимите групи чрез реализиране формите на
„обществена трапезария” и „домашен социален патронаж”.
Привличането на външно финансиране чрез програми и проекти е единствена алтернатива за
задоволяване потребностите на хората с увреждания в семейна среда и реална възможност за развитие и
инвестиране в социалната икономика на общинско ниво.
1.4.4.2 Основни изводи
В периода 2007-2013 год. община „Тунджа” осъществява активна социална политика, насочен към
децата, семействата, възрастните хора и лицата с увреждания.
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Отчетен е ръст в разгръщането на мрежата от социални услуги в общността с местно и държавно
финансиране, както и увеличаване на привлечените външни инвестиции в сферата на социалната
икономика.
Основните приоритети, утвърдени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
община Тунджа 2011-2015 г., съответстват на отчетената недостатъчна обезпеченост на социални услуги в
общността от резидентен тип, интегрирани подкрепящо-консултативни и междусекторни услуги, насочени
към деца, семейства и възрастни в неравностойно положение, живеещи на територията на общината.
Предвид широкия кръг социални услуги, предоставяни в област Ямбол /центрове за обществена
подкрепа, дневни центрове за деца и възрастни хора с увреждания, защитени жилища и такива от преходен
тип/, в община Тунджа правят впечатление ограничените възможности за получаване на социални дейности
и услуги от този тип.
Развитието на социалните услуги следва да се насочи към подобряване състоянието на
материално-техническата база на съществуващите обекти, както и към разкриване/развитие на нови
социални услуги в общността, които да бъдат изцяло съобразени с потребностите на населението. Успешно
решение в процеса на осигуряване на инвестиции се явява развитието на публично-частно партньорство
при предоставянето на социални услуги в общината.
Изпълнението на утвърдените приоритети в социалната сфера е пряко свързано с провежданата
реформа в социалната политика в страната. В тази връзка, развитието на социалните услуги в община
Тунджа, следва да се концентрира в две посоки:
‒ Развиване на подкрепящи и интегрирани социални услуги в общността, насочени към лицата и
семействата в риск и тяхното социално включване;
‒ Превенция на рисковите фактори, водещи до социално изключване и изолация на уязвимите групи
от населението.
1.4.5

Образование
Сред основните национални приоритети в сектора на образованието се открояват: постигането на

високо качество на образованието и осигуряване на равноправен достъп до образователни институции за
всички групи на населението.
Стремежът към изпълнение на тези приоритети намира отражение във въведената задължителна
предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст, стартирала от учебната 2010/2011 г.
Предприемането на тази мярка цели повишаване социалната адаптация на децата, чийто майчин език не е
български. Осигуряването на качествена предучилищна подготовка има голямо значение за постигане на
подобрена училища готовност на децата.
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С цел повишаване посещаемостта на детските градини в община Тунджа, таксите за детска градина
за децата 5 и 6 годишна възраст от началото на 2011 г., са отменени. За децата на възраст между 3 и 4 г., е
въведена такса в размер на 14 лв.
Община Тунджа провежда активна политика, насочена към ограничаване влиянието на факторите,
оказващи негативен ефект върху качеството на образованието и равноправния достъп до обектите на
образователната инфраструктура. Сред реализираните добри практики, се открояват: преодоляване на
обучението в слети паралелки в училищата в малките населени места, повсеместно въвеждане на
безплатно столово хранене, целодневна организация на образователния процес, увеличаване
посещаемостта в детските градини, задържане на учениците в образователната система.
1.4.5.1 Структурна организация на образованието
На територията на община Тунджа функционират обекти на образователната система, в които се
осъществява предучилищно /детски градини/ и училищно образование /общообразователни училища/.
В общината функционират общо 18 детски градини, от които 16 целодневни детски градини и 2
обединени детски заведения. Техният брой за учебните 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 г. се
увеличава с 1 бр. За разглеждания период броят на децата нараства с 46 бр., равняващи се на 10,4%.
Наблюдава се постепенен ръст в общия брой на местата в детските градини - от 1 016 през учебната
2008/2009 г., на 1 075 през последната разглеждана 2011/2012 г.

Детски
градини

Деца
общо

в т.ч.
момичета

Педагогически
персонал
общо
в т.ч. детски

2008/2009 г.
43
43
2009/2010 г.
18
486
234
45
45
2010/2011 г.
18
497
255
47
47
2011/2012 г.
18
488
233
47
47
Таблица 31. Детски градини в община Тунджа по учебни години
18

442

210

Места

Детски
групи

общо

на 100 деца

1 016

229,9

25

1 086

223,5

25

1 061

213,5

25

1 075

220,3

25

По данни на: ТСБ - Ямбол
Разположението на община Тунджа спрямо гр. Ямбол и конфигурацията на нейната селищна мрежа,
предопределят спецификата на общинската образователна инфраструктура за училищна подготовка. В
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общината функционират 10 общообразователните училища, от които 8 основни и 2 начални. Липсват
средни общообразователни училища, както и висши учебни заведения.
Учебна
година

У-ща

I-IV клас
паралелки учители

2008/2009
10
2009/2010
10
2010/2011
10
2011/2012
10
Таблица 32. Паралелки,
по учебни години /бр./
Източник: ТСБ - Ямбол

36
40
36
39
36
40
32
38
учители, учащи

V-VIII клас
учащи
паралелки учители
учащи
Завършили
общо в т.ч.
общо в т.ч.
жени
жени
622
290
26
49
482
219
90
608
289
28
49
525
234
88
606
288
31
52
546
238
91
563
267
29
53
580
258
96
и завършили в общообразователните училища в Община Тунджа,

В периода 2008/2009 г. - 2011/2012 г. броят на училищата в община Тунджа остава непроменен. За
разглежданите 4 учебни години паралелките от I до IV клас намаляват, което се отнася и до броя на
учащите - спад с 9,5% /59 бр./. По отношение на учащите от V до VIII клас се наблюдава увеличение в
техния брой, което през учебната 2011/2012 г. достига 20,3% /98 бр./ спрямо първата изследвана година.
Провежданата общинска политика в сферата на училищното образование е насочена към повишаване
качеството на образованието в общината, като неотменна част от социализирането на децата. В десетте
общински училища са предоставени възможности за целодневна организация на учебните занимания, която
включва: образователна подготовка, самоподготовка, отдих, занимания по интереси, здравословно хранене.
Създадени са 42 полуинтернатни групи, в които са включени около 85% от учащите се.
Успешна стъпка в стремежа към повишаване качеството на образованието и създаване на
възможности за извънкласни занимания на учащите, е откритият през 2009 г. Общински център за изкуство
и извънучилищна дейност ,,Тунджа‘‘ - с. Кабиле. Центърът е насочен към организиране на извънкласна и
извънучилищна дейност за учениците на всички общообразователни училища в общината. Заниманията
обхващат три предметни направления - изобразително изкуство, художествено слово и хореография.
За периода 2008/2009 г. - 2011/2012 г. броят на учащите от I до VIII клас, напуснали преждевременно
общообразователните училища в община Тунджа, намалява от 27 бр. през първата изследвана учебна
година, на 19 бр. през последната. Въпреки общото намаление в броя на отпадналите за целия период, в
отделни учебни години се отчита висок брой учащи, напуснали системата на образованието. Тенденцията
на спад в броя на учениците от I до VIII клас, напуснали общообразователните училища, се наблюдава и на
областно ниво. През учебната 2011/2012 г. напусналите училище в общината, формират 11,7% от техния
дял в област Ямбол.
Община Тунджа
Област Ямбол

2007/2008
27
326

2008/2009
47
262

2009/2010
39
242

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

2010/2011
54
236

2011/2012
19
162
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Таблица 33. Учащи от I до VIII клас, напуснали общообразователните училища в община Тунджа, по учебни
години /бр./
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
1.4.5.2 Пространствена организация на образованието
Функциониращите целодневни детски градини в общината са разположени на територията на 18
населени места, същите са средищни за общината и осъществяват прием на деца и от останалите 26
населени места. Достъпът до предучилищно образование е осигурен чрез организиран безплатен превоз на
децата. Двете начални училища се намират в селата Завой и Крумово, а основните общообразователни
училища обслужват 8 населени места в община Тунджа. От 2009 г. в с. Кабиле функционира Общински
център за изкуство и извънучилищна дейност ,,Тунджа‘‘.

Детски градини
Обединение детски заведения: Веселиново, Кукорево, Кабиле и Тенево
Целодневни детски градини в селата: Безмер, Ботево, Бояджик, Генерал
Инзово, Дражево, Козарево, Крумово, Маломир, Окоп, Победа, Роза, Скалица,
Ханово, Чарган
Начални училища /НУ/
НУ ‘‘Васил Левски‘‘ - с. Завой
НУ ‘‘Св. Кл. Охридски‘‘ - с. Крумово
Основни училища /ОУ/
ОУ ‘‘Св. Паисий Хилендарски‘‘ - с. Роза
ОУ ‘‘Христо Ботев‘‘ - с. Ботево
ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘ - с. Бояджик
ОУ ‘‘Христо Ботев‘‘ - с. Кукорево
ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘ - с. Дражево
ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘ - с. Веселиново
ОУ ‘‘Св. Паисий Хилендарски‘‘ - с. Скалица
ОУ ‘‘Васил Левски‘‘ - с. Тенево
Общински център за изкуство и извънучилищна дейност /ОЦИИД/
ОЦИИД ‘‘Тунджа‘‘ - с. Кабиле
Таблица 34. Пространствена организация на заведенията за предучилищна и училищна подготовка в
община Тунджа
По данни на: Регионален инспекторат по образованието - Ямбол, http://www.riobg.com/
1.4.5.3 Основни изводи
Особеностите в географското положение на община Тунджа спрямо областния център - гр. Ямбол
са причина за спецификата на структурната и пространствена организация на обектите за предучилищна и
училищна подготовка. Към тези особености, можем да отнесем липсата на средно общообразователно
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училище, както и неравномерното териториално разпределение на детските градини, началните и основни
училища в общината.
Политиката, която община Тунджа провежда в сферата на образованието, дава положителни
резултати в стремежа към повишаване качеството на образованието и подобряване достъпа до обектите на
образователната инфраструктура. Успешно реализираните мерки обхващат деца и младежи, попадащи в
обществени групи с различен социален статус, в резултат на което се създават условия за навременна
социализация на децата, чийто майчин език не е български.
1.4.6

Култура
На територията на община Тунджа са разположени различни културни обекти - читалища,

библиотеки, информационни центрове. Интерес за местните жители и гости на общината представляват
събитията, включени в културния календар на общината, някои от които се отличават с национално и
международно значение.
1.4.6.1 Структурна организация на културните услуги/дейности
На територията на община Тунджа функционират 40 читалища, 38 обществени библиотеки и 9
информационни центъра. Културният календар включва множество прояви от различно естество фестивали, празнични чествания, изложения, турнири, конкурси.
Международен маскараден
фестивал ,,Кукерландия‘‘
Ден на община ,,Тунджа‘‘ - 22 април
Различни празнични прояви

- Реализира се съвместно с община Ямбол
- Показва фолклорните традиции на зимните маскарадни игри
- Конкурсен характер
- Провежда се всяка година в третата събота на февруари
- Всяка година през месец април
- Културни и спортни прояви във всички 44 населени места в
общината
- Изложение „Произведено в община Тунджа”
- Турнир по конен спорт за Купата на кмета на община Тунджа
- „Тунджански литературни дни”
- Национален пролетен празник на хармонията и красотата „От
Цветница до Гергьовден”
- Спортни празници
- Общински празник „За хляба наш”
- Общински детски празник „Водим бъдещето за ръка”
- Детска асамблея „Тунджа - творчество и красота”
- Провежда се в с. Скалица
- Провежда се в с. Роза

Празник на виното
Национален конкурс „С песните на
Бинка Добрева”
Международен младежки фестивал, събор на българи и гърци с корен от селата Генерал Инзово и
Голям манастир
Празник на динята
- с. Завой
Културни събития в община Тунджа
По данни на: Програма за развитие на туризма в община Тунджа 2012-2013 г.
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1.4.6.2 Пространствена организация на културните услуги/дейности
Наследените културни традиции на жителите на различните населени места в община Тунджа
предполагат спецификите на териториалната концентрация на провежданите дейности и събития с
културен характер. Предвид разположението на населените места около гр. Ямбол, някои от културните
прояви се организират съвместно с областния център.
1.5

Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията

1.5.1

Транспортна инфраструктура

1.5.1.1 Пътна мрежа
Територията на община Тунджа се пресича от автомагистрала „Тракия“, която е част от
трансевропейски транспортен коридор №8 Бари/Бриндизи - Дуръс/Вльора - Тирана - Скопие - София Пловдив - Стара Загора - Сливен - Бургас/Варна. В резултат на нейното завършване и пускането в
експлоатация на Лот 4 ,,Ямбол - Карнобат‘‘, общината има транспортен достъп до най-големите градове в
страната.
Републиканската пътна мрежа в община Тунджа е представена 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 в направление ,,Север-Юг‘‘, който
свързва ГКПП Силистра-Кълъраш на границата с Р. Румъния с ГКПП Лесово-Хамзабейли на границата с Р.
Турция. През територията на община Тунджа преминават второкласен път II-53 - Сливен - Ямбол - Средец,
както и третокласните пътища III-536 - Ямбол - Роза - Скалица с обща дължина 41,2 км, и III-555 - Нова
Загора -Млекарево - Омарчево - Кермен - Безмер - о.п. Ямбол, с дължина в рамките на областта - 11,7 км.
Пътната мрежа в община Тунджа има гъстота от 0,19 км/км2, като този показател е по-нисък от средния за
страната - 0,333 км/км2.
1.5.1.2 Железопътна мрежа
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. През община Тунджа
преминава трасето на една от най-важните жп линии в страната - VIII-ма главна жп линия Пловдив - Стара
Загора - Нова Загора - Кермен - Ямбол - Бургас, която преминава по трасето на трансевропейски
транспортен коридор №8. Железопътната линия се движи в посока ‘‘запад-изток‘‘ и има важна промишленотранспортна и туристическа функция. Нейната дължина в рамките на общината е 36,6 км.
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1.5.1.3 Основни изводи за състоянието на транспортната инфраструктура в община Тунджа
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.
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. Очаква се
значението на общината 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.
1.5.2

Енергийна инфраструктура

1.5.2.1 Електроснабдяване
Електроснабдяването на община Тунджа 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.
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 /община Тунджа/. Електроенергийната
система в общината е добре развита.
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Фигура 24. Схема на електрификацията в община Тунджа
Източник: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/

1.5.2.2 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.
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/m 2, 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
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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.
1.5.2.3 Основни изводи за състоянието на енергийната инфраструктура в община Тунджа
‒

Електроснабдяване:
Електроенергийната система в община Тунджа е добре развита. Електрическите подстанции, които

захранват общината са изградени както в рамките на гр. Ямбол, така и в населени места на общината. Няма
населени места от общината до които няма захранване или мощността е недостатъчна.
‒

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност:
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.
1.5.3

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.
1.5.3.1 Пренос и пречистване на води
Водопроводната мрежа на територията на област Ямбол и община Тунджа в частност 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%, което е една от най-високите стойности за Югоизточния район от ниво 2 /68,4%/ и по-висока
от тази за страната /57,6%/. В тази връзка, съществува безспорна необходимост от реконструкция и
модернизация на остарялата водопроводна мрежа, с цел намаляване на големите загуби на питейни води.
1.5.3.2 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
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пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/, средните стойности за областта са по-ниски спрямо тези
за района.
Водоснабдяването в общината се извършва от ‘‘ВиК‘‘ ЕООД - гр. Ямбол и се осъществява от
подземни терасни води от първи водоносен хоризонт. Водоснабдяването за питейни нужди се реализира
изцяло от подземни води, попадащи в шест водоснабдителни групи за различните населени места.
Водоснабдителна група
Кабиле

Населено място
Веселиново, Завой, Кукорево, Дражево, Стара река, Кабиле,
Чарган
Бакаджик
Калчево, Победа, Каравелово, Сламино, Робово, Челник
Хаджидимитрово
Хаджидимитрово, Безмер
Могила
Могила
Драма
Драма, Крумово, Миладинци
Симеоново - Асеново
Симеоново, Асеново
Таблица 35. Водоснабдяване в община Тунджа по населени места
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
На територията на област Ямбол канализационна мрежа е изградена само в рамките на градовете
Ямбол, Елхово и Болярово. Частично е изградена канализационна мрежа в още пет населени места, четири
от които попадат в община Тунджа.
Област/Община

Населени
места /бр./

Населени места с
Населени места без
извършвани услуги за
извършвани услуги за
отвеждане на отпадъчни
отвеждане
води
на отпадъчни води
Ямбол
109
8
101
Болярово
20
2
18
Елхово
22
1
21
Стралджа
22
22
Тунджа
44
4
40
Ямбол
1
1
Таблица 36. Канализационна мрежа в област Ямбол към 31.12.2010 г. по общини
Източник: Областна стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 г.
От данните в таблицата става ясно, че 40 от общо 44 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.
1.5.3.3 Пречистване и заустване на отпадни води
На територията на област Ямбол функционират 4 бр. селищни пречиствателни станции за
отпадъчни води /СПСОВ/, при общо 79 в страната и 19 в Югоизточния район от ниво 2. Четирите
пречиствателни станции се намират на територията на община Тунджа, в землищата на селата Кукорево,
Веселиново, Роза и Чарган. Изградена и в процес на въвеждане в експлоатация е и ПСОВ с.Тенево.
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1.5.3.4 Основни изводи за състоянието на водностопанската инфраструктура в община Тунджа
Извършеният анализ на състоянието на водностопанската инфраструктура в община Тунджа,
позволява да направим следните основни изводи:
‒ Водопроводната мрежа в община Тунджа е морално остаряла и амортизирана, което е причина за
големите загуби на вода при нейния пренос /едни от най-високите загуби в рамките на Югоизточния
район от ниво 2/. Съществува необходимост от реконструкция и модернизация на водопроводната
мрежа в населените места в общината;
‒ Всички населени места в общината са водоснабдени, докато по отношение на услугите за
отвеждане на отпадъчни води, такива се извършават само в четири населени места в общината, в
останалите 40 селища не функционира канализационна мрежа;
‒ На територията на община Тунджа са изградени и функционират 4 СПСОВ, като това е техният общ
брой в област Ямбол.
1.6

Екологично състояние и рискове
На територията на община Тунджа няма условия от възникването на сериозни и трайни проблеми от

екологичен характер. Независимо от това, е възможна проявата на краткотрайни неблагоприятни условия на
средата, породени от:
‒ замърсяване на атмосферния въздух от транспорта, отделни промишлени предприятия,
нерегламентираните сметища и инцидентно възникващите пожари;
‒ замърсяване на водите от селското стопанство, комунално-битовия сектор, нерегламентираните
сметища, хранително-вкусовата промишленост;
‒ замърсяване и нарушаване на почвите от селското стопанство, отпадни води от комунално-битовия
сектор, сметищата, строителните дейности и др.
Като фактори, потенциално пораждащи проблеми с геоекологичен характер и изискващи специално
внимание, могат да бъдат посочени: замърсяванията, постъпващи от съседни общини и по-специално община Ямбол; възможният кумулативен ефект на замърсяванията на транзитно преминаващата река
Тунджа; проблемите, обусловени от трудности в поддържането на хидротехническите съоръжения и на
проводимостта на естествените речни долини; ерозионната опасност; нерегламентираната сеч и
прекомерното пашуване.
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1.6.1

Анализ на състоянието на компонентите на околната среда

1.6.1.1 Атмосферен въздух
Качеството на атмосферния въздух в обхвата на анализираната територия е под контрола на
РИОСВ Стара Загора. На територията на община Тунджа не е изградена мрежа за контрол на качеството на
атмосферния въздух, като част от НАСЕМ - Подсистема “Въздух”. Съгласно изискванията на Наредба № 7
към Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ - ДВ бр. 45/03.05.1999 г./, по чл. 30, ал. 1, т. 4,
община Тунджа се отнася към районите, в които нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни
прагове. В този смисъл, контролната дейност е насочена към проследяване на спазването на нормативните
изисквания от предприятията, притежаващи съответните разрешителни, което се гарантира, чрез
извършване на собствен мониторинг от страна на предприятията.
Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилният транспорт
/въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни оксиди/, неподдържаната пътна и прилежаща
инфраструктура /ФПЧ10/, изгарянето на твърди горива /дърва и въглища/ в битовия сектор, промишлени
инсталации, дейности с неорганизирано изпускане на вредни вещества от кариери за добив на инертни
материали, строителни площадки, неблагоустроените територии в населените места, както и случаите на
възникване на пожари.
Предвид териториалното разпределение на наличните производствени мощности, може да се
твърди, че те не оказват негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в общината и не
застрашават здравето на населението.
В същото време, следва да се отбележи, че от гледна точка на природно-географските фактори и
конфигурацията на община Тунджа, съществуват предпоставки за постъпване на замърсявания от съседни
общини и преди всичко от общините Ямбол и Раднево /ТЕЦ - Марица ИЗТОК/. Същата се отнася към
регламентираните райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /РОУКАВ/ в
съгласие с изискванията на Директива /96/62/ЕС/, респ. Наредба № 7/03.05.1999 г. Община Ямбол
изпълнява Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух /КАВ/, намаляване на
емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества /за периода 2011-2014 г./. По данни на
РИОСВ - Стара Загора към 2013 г. е извършена частична газификация на жилищните квартали в град
Ямбол с оглед намаляване на емисиите в този сектор.
1.6.1.2 Повърхности и подземни води
Основната речна артерия, прекосяваща територията на общината - река Тунджа, е типологизирана в
категорията „голяма равнинна река” /РИОСВ Стара Загора/. Според същия Източник, основните й притоци в
анализирания териториален обхват /р. Мочурица, р. Калница и р. Овчарица/ могат да бъдат отнесени към
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обектите от типа „малки и средни равнинни реки с фин субстрат”. Малките притоци, извиращи от
Бакаджиците се приемат за „субсредиземноморски /пресъхващи/ реки”.
Пунктове за контролен мониторинг на качеството на повърхностните води от Националната система
за мониторинг на околната среда /НСМОС/, по чиито резултати може да се съди за състоянието на водите в
обхвата на община Тунджа, са разположени в устието на река Асеновска и в долината на река Тунджа след
гр. Ямбол. През 2012 г. /по данни на РИОСВ Стара Загора/ в този участък от поречието на реката са
определени и два пункта за оперативен мониторинг - в устието на р. Мочурица и в с. Ханово /за целите на
този анализ, допълнително са използвани и данните от оперативен пункт в гр. Елхово/. Подобен мониторинг
се реализира върху водни обекти, за които се приема, че са в лошо състояние и съществува риск да не
постигнат добър статус към 2015 година. В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за
определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води.
Въз основа на резултатите от наблюденията общото състояние на р. Тунджа за 2012 г. в обхвата на
община Тунджа се определя като „лошо”. Данните от различните видове изследвания дават следните
обобщения: Екологичното състояние /потенциал/ на реката е „лошо” /до вливането на р. Симеоновска/ и
„умерено” /от вливането на р. Симеоновска до Елхово/; „Лошо” е състоянието по физико-химични елементи
и в частност - разтворен О2, NO2, PО4; „Умерено” е състоянието по биологични елементи; Благоприятни са
показателите по критерий химично състояние /определяно като „добро”/. Сходни са показателите за р.
Мочурица и притоците й, където допълнително се установява натоварване с физико-химични елементи като
NH4, NO2, NO3, общ N. Данните за притоците Симеоновска и Боадере показват по-добри резултати само по
отношение на „умерения” екологичен потенциал. Река Калница е в „лошо” общо състояние, но с „добър”
химичен състав и „умерени” показатели по биологични елементи и екологично състояние на водите.
Така констатираните замърсявания се дължат предимно на замърсяване от отпадни води от
животновъдството и земеделието и непречистените битово-отпадни води. За преодоляване на проблемите
в Плана за управление на речните басейни 2010-2015 г. е предвидена мярка за модернизиране на
индустриална ПСОВ на „Репродуктор по свиневъдство” в с. Калчево, изграждане на ГПСОВ на гр. Ямбол и
населените места, доизграждане на канализационна мрежа над 10 000 еж. За р. Мочурица /устие/ е
характерно силното органично замърсяване от непречистени битови отпадъчни и промишлени води, което
се предизвиква от гр. Карнобат и населените места след него. Подготвен е проект за изграждане на ГПСОВ
за населеното място.
Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води включва пунктове,
разположени в обхвата на община Тунджа - 3 пункта за контролен мониторинг /с. Маломир, с. Генерал
Инзово, с. Гълъбинци/ и 4 пункта за оперативен мониторинг /с. Меден кладенец, с. Окоп, с. Ханово, с. Овчи
кладенец/. Извършените наблюдения /вкл. от собствен мониторинг в гр. Ямбол и гр. Елхово/ върху
качеството на поровите води в неогенските наслаги - подземно водно тяло „Ямбол-Елхово”, за 2011 и 2012
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г., показват отклонения в качеството и „лошо“ общо състояние, с надвишаване на стандартите по
отношение съдържанието на нитрати /с. Меден кладенец, с. Генерал Инзово, с. Маломир/, хлориди,
сулфати, фосфати, амониеви йони, кадмий, олово, манган, калций, магнезий, натрий.
Като „лошо“ е определено състоянието и на подземните води в наносите от кватернера. В мониторинговия
пункт при с. Окоп се установява завишаване над пределно допустимите средногодишните съдържания на
нитрати, магнезий и обща твърдост. Наблюденията при с. Ханово констатират целогодишно завишаване на
концентрациите на нитрати и фосфати над стандартите.
Неблагоприятни са резултатите от мониторинга на карстовите води в Светиилийския комплекс.
Състоянието им се определя като „лошо“ със завишаване на съдържанието на нитрати и обща твърдост,
което е в потвърждение на негативната тенденция от последните години.
Влошеното състояние на подземните води в общината се обяснява с комплексното замърсяване
под влияние на: земеделието, животновъдството, замърсяването с битово-отпадни и производствени води,
биогенното натоварване в малките населени места, инфилтрацията на замърсени повърхностни води или
проникване на замърсители чрез дъждовните води. Това е предпоставка за влошаване качествата на
питейната вода, което от своя страна създава здравен риск за населението.
Контролът върху техническото и експлоатационното състояние на язовирните тела в пределите на
община Тунджа за 2011-2012 г. показват добро състояние на съоръженията Дражево, Скалица, Стара река,
Могила, Маломир, Челник /1, 2 и 3/, Сламино, Асеново. Постоянни грижи изисква поддържането им от
гледна точка на:
‒

недопускане на обрастването на откосите на язовирните стени и на речната долина до 500 м
след съоръжението с храстова и дървесна растителност (което през 2012 е установено като
негативен факт за язовирите Бояджик 1, Бояджик 2 и Могила).

‒

възстановяването на ерозирали мокри и сухи откоси;

‒

уширяване, удълбочаване и почистване на преливниците;

‒

донасипване, уплътняване и подравняване на короната на язовирната стена.

Водните обекти /язовирите/, които се стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД, са в сравнително добро
техническо състояние.
1.6.1.3 Земи и почви
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.
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Мониторингът върху замърсяването на почвите с тежки метали, металоиди и органични
замърсители на територията на общината, показва положителни резултати. Измерванията в пунктовете в
селата Меден кладенец, Маломир, Кукорево, Завой и Челник през 2011-2012 г., отчитат концентрации под
стойностите за максимално допустимите концентрации /МДК/. Установява се тенденция на задържане
нивата на наблюдаваните индикатори, които са много под границите на МДК.
На територията, контролирана от РИОСВ Стара Загора, не е решен проблемът с продуктите за
растителна защита /ПРЗ/ с изтекъл срок на годност и с неизвестен произход. Не е ликвидирана
потенциалната опасност от евентуално замърсяване на околната среда и за човешкото здраве. Проверките
на РИОСВ Стара Загора за 2012 г. констатират, че състоянието на повечето складове е лошо, същите не се
охраняват, което налага необходимостта от спешното решаване на проблема на централно ниво, като се
предложи подходяща технология и се осигури финансиране на дейностите по тяхното крайно
екологосъобразно обезвреждане. В гр. Ямбол и в с. Меден кладенец са разположени депа за съхранение на
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност /площадки с Б-Б кубове/. Склад за съхранение
на пестициди е разположен в землището на с. Тенево /по данни на ИАОС/.
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.
Сериозен е проблемът със замърсяването на земите и почвите от нерегламентираните сметища.
Общата площ на замърсените земи в общината за 2011-2012 г., е близо 132 дка /Източник: Годишни
доклади на РИОСВ - Стара Загора/. Най-големи площи са установени в землищата на селата Болярско,
Веселиново, Тенево, Ханово и Крумово. Важно значение за преодоляването на проблема има въвеждането
и ефективното реализиране на интегрирано управление на отпадъците и засилване на контрола от страна
на местните власти.
Територията на общината се определя като район със слаб до умерен действителен риск от ерозия
/Изпълнителната агенция по околна среда, 2012 г./. Рисков фактор е потенциалът от възникването на горски
пожари по време на летните засушавания в обхвата на хълмистите земи. През 2011 и 2012 г. не са
финансирани проекти против ерозията на почвата, контролирани от РИОСВ Стара Загора.
1.6.1.4 Биоразнообразие и защитени територии
Богатото флористично и фаунистично разнообразие в пределите на общината е обусловено от
физико-географското положение на територията в южната част на страната, принадлежността й към Средно
Тунджанското поречие и характеристиките на преходния климат. Ясно се откроява богатството на
крайречни растителни видове и орнитофауната. Биологичните ресурси на общината, имат важно стопанско
значение за развитието на лов и риболов, билкарство, горско стопанство, туризъм. В територията на
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общината, попадат части от 6 защитени територии /по силата на ЗЗТ/ и 10 защитени зони /по НАТУРА 2000/
за запазване на представителни местообитания и птици.
За територията 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. Държавно горско стопанство ‘‘Тунджа‘‘ Ямбол, което стопанисва горските ресурси в общината, разполага с разсадник за производството на
необходимия посадъчен материали, който се отличава с национално значение - ”Ормана”.
Опазването и устойчивото ползване на лечебни растения е под контрола на РИОСВ Стара Загора.
Съгласно Заповед № РД - 89/01.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите е забрано събирането
от естествени находища на 24 вида лечебни растения, сред които са лечебна ружа, волски език, пролетен
горицвет, панчичева пищялка, бял риган, салеп и др.
Сериозна заплаха за биоразнообразието на общината представляват пожарите, неконтролираното
събиране на ядливи гъби и билки, бракониерството и изсичането на горите за огрев, незаконното пашуване.
Внимание изисква нарастващият проблем с разпространяването на инвазивни видове. От голямо значение
за опазване на биологичното богатство е повишаването на информираността и общественото съзнание на
населението.
1.6.1.5 Зелени площи
Зелената система на община Тунджа е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на
населените места чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна
функции. Важна роля за общината има поддържането на лесопарк Бакаджик. Общината взема
необходимите мерки за поетапно обновяване на зелените площи. През 2012 г., община Тунджа
кандидатства с инвестиционни предложения по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ - Тунджа
/2011-2015 г./, в т.ч. „Реконструкция, рехабилитация и обновяване на паркове, зелени площи в селата Меден
Кладенец, Савино и Дражево” и „Рехабилитация на обществено значими зелени площи чрез изграждане на
детски площадки в селата Завой и Бояджик”.
През 2013 г. е иницииран конкурс за „Най-чисто населено място” в община Тунджа, чиято цел е създаване
на приветлив вид на населените места. Критериите за оценяването са: чистота на централната част на
населеното място; поддържане на зелените площи в населеното място; премахнати локални замърсявания
по границите на населеното място и в населеното място; участие на НПО, представители на бизнеса и
институции при изпълнение на дейностите.
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1.6.2

Анализ на факторите за въздействие върху околната среда

1.6.2.1 Управление на отпадъците
Към 2013 г. всички 44 населени места в община Тунджа са включени в системата за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Събраните отпадъци се транспортират до Регионално депо за неопасни
битови и строителни отпадъци на община Харманли. По данни на РИОСВ Стара Загора през 2012 г. община
Тунджа е депонирала около 3 800 тона.
Системата за сметосъбиране не функционира ефективно в селските райони и това води до поява на
нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Очаква се при преминаването към обработка
на битовите отпадъци в регионалното депо Ямбол /с проектно разположение в землищата на селата
Дражево и Хаджидимитрово в община Тунджа/ да се намали броят на функциониращите сметища. В
общината / област Ямбол липсва депо за строителни отпадъци. Същите се насочват към депото за ТБО на
община Нова Загора.
От началото на месец октомври 2012 г., в девет населени места от общината /Веселиново,
Кукорево, Роза, Окоп, Тенево, Генерал Инзово, Хаджидимово, Дражево, Кабиле/ е въведена система за
разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата,
обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите
обекти. Основание за това е подписаният договор за сътрудничество с „ЕКОБУЛПАК“ АД.
В с. Меден кладенец е разположено депо за съхранение на препарати за растителна защита с
изтекъл срок на годност /площадка с Б-Б кубове/. Централният общински склад за съхранение на пестициди
е разположен в землището на с. Тенево /по данни на ИАОС/.
Предвид земеделската ориентация на стопанството в общината висок потенциал за ограничаване на
замърсяванията могат да имат мерките за третиране и поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци
и недопускане на депонирането им.
Във връзка с разпоредбите на новия ЗУО /ДВ, бр.53/13.07.2013/ предстои актуализацията на
Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Тунджа. Общината прилага наредба, с
която

се

определят

условията

и

реда

за

събирането,

транспортирането,

претоварването,

оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни, опасни
отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци на своята територия.
Предстои реализирането на проекта за регионално депо - Ямбол, което ще обслужва общините
Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Сливен и Стралджа. Проектът се финансира по ОП ‘‘Околна среда‘‘ и е на
стойност над 31 млн. лева. Предвижда се депото да бъде изградено в землищата на селата Дражево и
Хаджидимитрово в община Тунджа, в непосредствена близост до съществуващото сметище на община
Ямбол.
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С реализирането на проекта се цели постигане на драстично намаляване на количествата
отпадъци, насочени за депониране; преустановяване използването на нерегламентираните сметища и
съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо; осигуряване на предварително
третиране на отпадъците преди депониране; разделно събиране на специфични отпадъци, например
отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно
оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност; компостиране и
сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологично депониране, с възможност за
оползотворяване на биогаза.
1.6.2.2 Шумово замърсяване и радиационно състояние
В община Тунджа не съществуват предпоставки за голямо шумово натоварване. Комуналнобитовият шум се формира от транспортния трафик. Във функциониращите промишлени предприятия шумът
се ограничава в границите на конкретното производство или дейност, и е в съгласие с Наредба 7 за
Хигиенно-защитните зони. Съгласно нормативните изисквания предприятията извършват собствен
мониторинг.
Радиологичното състояние на околната среда се осъществява чрез ИАОС и лабораторията за
радиационни измервания в гр. Стара Загора. Показателите, по които се извършват непрекъснати и
периодични контролни наблюдения /в пунктове Тенево, Окоп и Елхово/, 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.
Както на територията на общината, така и в съседните общини няма райони с потенциални замърсители.
1.6.3

Мерки и мероприятия, свързани с опазването на околната среда
Община Тунджа изпълнява Общинска програма за опазване на околната среда за периода, в

съгласие с която са разработени и в процес на приложение Програма за управление на отпадъците /чиято
актуализация предстои/ и Програма за получаване на енергия от ВЕИ, енергийна ефективност и устойчив
транспорт за периода 2011-2020 година.
По някои от сериозните геоекологични проблеми в общината се очаква положително развитие, което
се свързва с реализацията на ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за периода
2014-2020 г., заявени в Стратегията за развитие на област Ямбол. По-важните за община Тунджа сред тях
са:
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‒ Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа;
‒ Изграждане на главна селскостопанска инфраструктура в земеделските земи;
‒ Запазване, реконструкция и електрифициране на ЖП линия Елхово - Ямбол;
‒ Реконструкция на водопроводните мрежи в населени места на общината;
‒ Подобряване на състоянието на уличната мрежа в населените места в общината;
‒ Изграждане на канализационни мрежи с ПСОВ в общината;
‒ Изграждане на регионалното депо - Ямбол;
‒ Превенция на риска от наводнения;
‒ Съхраняване на биоразнообразието по поречието на река Тунджа.
1.6.3.1 Основни изводи за екологичното състояние и рискове в община Тунджа
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/.
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
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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.
1.6.4

Териториално развитие1
Особеностите в териториалното развитие на община Тунджа са резултат от влиянието на

множество фактори от различно естество - характеристиките на релефа, дял земеделски и горски площи,
очертаващи аграрния характер на икономическото развитие, наследените производствени традиции на
местните жители и др.
Към териториалния обхват на община Тунджа се включва 44 населени места и функционират 24
кметства. Характерът на селищната мрежа и липсата на населено място от градски тип предопределят
наличието на 100% селско население.
Проследявайки особеностите на териториалното развитие на общината, следва да обърнем
внимание на динамиката на населението за един достатъчно дълъг времеви период. На база тази
динамика, можем да проследим тенденцията на протичащите демографски процеси, които имат основно
значение за спецификите на териториалното развитие.
За периода между 1985-2012 г. броят на населението в общината намалява с 15 611 д., като найсъществено е неговото намаление в периода между последните две преброявания /2001-2011 г./ - 7 248 д.
Според данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. в община Тунджа живеят
24 155 д., като към 31.12.2012 г. техният брой е 23 534 д. /намаление с 621 д./.

1

Подробен анализ виж „Концепция за пространствено развитие на община Тунджа 2014-2025”
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Фигура 25. Динамика на населението на община Тунджа за периода 1985-2012 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
Според разработената Национална концепция за пространствено развитие /НКПР/ на България за
периода 2013-2025 г., територията на община Тунджа попада в категорията на центровете от пето
йерархично ниво - с общинско значение за територията на съответните общини. Към тази категория се
включват 139 бр. центрове, определени в Концепцията като ‘‘много малки градове и села‘‘. За сравнение, гр.
Ямбол е посочен като център от трето йерархично ниво - средни градове, центрове с регионално значение
за територията на областите.
Спецификата на географското положение на община Тунджа спрямо областния център - гр. Ямбол,
предопределя някои особености на териториалното развитие на различните населени места. Наблюдават
се съществени различия в развитието на селищата, разположени в близост до областния център, в
сравнение с тези, намиращи се на по-голяма отдалеченост от него. Последната констатация важи в голяма
степен за населените места в крайната южна част на общината, за които отдалечеността от гр. Ямбол,
оказва неблагоприятен ефект върху тяхното развитие.
През територията на община Тунджа преминават три от националните урбанизационни оси - две
паралелни и една меридианна, формирани в посока на главните транспортни направления в страната.
Общината се пресича от една от основните национални паралелни оси София - Пловдив - Стара
Загора - Нова Загора - Сливен - Бургас. Територията на общинския център се пресича и от меридианната ос
в направление Сливен - Ямбол - Елхово. /Вж. Концепция за пространствено развитие на община Тунджа
2014-2025г./
1.7

Административен капацитет
Общинската администрация на община Тунджа се състои от следните структурни звена:

изпълнителни органи, обща администрация, специализирана администрация, кметства и населени места.
На територията на община Тунджа се осъществяват проекти, финансирани по линия на КФ, ЕФРР, ЕСФ на
Европейския съюз, както и по Програмата за развитие на селските райони.
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По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България /ИСУН, информация валидна към 02.04.2014 г./, в община Тунджа са реализирани 5
проекта по ОП Регионално развитие на обща стойност 10 233 797,41 лв. и 7 проекта по линия на ОП
Развитие на човешките ресурси /проекти с бенефициент община Тунджа/ в общ размер на 869 797,58 лв.
Община Тунджа е партньор в реализацията на проект по линия на ОП ,,Околна среда‘‘ - ,,Техническа помощ
за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол на обща стойност от
1 252 080,00 лв.
Наименование на проекта

Начална
Описание на проекта
дата/дата на
приключване
Оперативна програма Регионално развитие
„Българското читалище - минало,
03.02.2009/ Подобряване, обновяване и
настояще и бъдеще”
03.02.2011 модернизиране МТБ на 11
читалища в малките населени
места на община Тунджа, като се
осигури съвременна културна
инфраструктура и се подобри
достъпа до културни услуги за
жителите на селата в общината
Празници ‘‘Тунджа - традиции и
09.08.2011/ Осъществяване на качествено
иновации‘‘
09.08.2013 нова инвестиция в културния
календар и в развитието на
културната инфраструктура на
община „Тунджа”
Предотвратяване от наводнения
03.06.2011/ Подобряване условията за живот в
на селата Кукорево и Окоп
03.09.2012 населените места Кукорево и
Окоп, чрез превенция на риска от
наводнения
Подобряване на транспортните
18.12.2008/ Насърчаване на достъпността,
връзки между населените места и
18.12.2010 взаимосвързаността и
повишаване на регионалната
сближаването вътре в регионите,
конкурентоспособност
чрез подобряване и ремонт на
регионални и местни пътища
Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни
културни събития
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Социално предприятие за
14.12.2011/ Създаване и прилагане на модел
обществено хранене Домашен
01.08.2013 на социално предприятие за
социален патронаж с. Победа обществено хранене, който да
алтернатива за социално
насърчава и подпомага процесите
включване в малките населени
на социално включване в 11 малки
места от селски тип
населени места от селски тип в
състава на община Тунджа
Равни възможности и независим
02.07.2009/ Подобряване качеството на живот
живот чрез услугата „Социален
01.10.2010 на хора с увреждания, самотно
асистент”
живеещи хора и техните
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463 572,00
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3 841 218,21

506 659,20

230 075,00

94 790,00
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семейства чрез създаване на
условия за ефективно
упражняване на правото им на
независимост и социално
включване, намаляване на риска
от зависимост от институционален
тип грижи чрез обгрижване в
семейна среда и създаване на
реална възможност да реализират
правото си активно да вземат
самостоятелни решения за
организиране на ежедневието и
живота си
Подкрепа за достоен живот
Пътуващ социален микробус
Нов избор - развитие и
реализация
Нов избор - развитие и
реализация
Дневен център за пълнолетни
лица „18+” - алтернатива за
преодоляване на социалната
изолация в малките населени
места

10.2010/
11.2012
11.2010/
03.2012

123 987,42
177 002,00
72 084,16

2011 - 2012

60 480,00

03.11.2010/
01.03.2012

Създаване на условия за
111 379,00
интегриране на 30 пълнолетни
лица на територията на общината,
и преодоляване на социалната
изолация, чрез алтернативен
комплексен подход за повишаване
качеството им на живот.
Изграждане на „Дневен център за
пълнолетни лица” в с. Калчево, за
намаляване на риска от социална
изолация на 30 пълнолетни лица и
създаване възможност за
активното им включване в
общността
Оперативна програма Околна среда
Техническа помощ за създаване
12.2008/
Бенефициенти: Общини Ямбол,
1 252 080,00
на система за интегрирано
10.2011
Сливен, Нова Загора, Тунджа и
управление на отпадъците в
Стралджа. Община Тунджа е
регион Ямбол
партньор.
Таблица 37. Приключени проекти с бенефициент община Тунджа /по линия на Оперативните програми,
действащи в Р. България/
По данни на: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в
България /ИСУН/, http://umispublic.minfin.bg/ , Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
Понастоящем в процес на изпълнение е най-високо бюджетният проект, финансиран по линия на
ОП Околна среда - Изграждане на канализационна система с ПСОВ /с. Тенево/ на стойност от над 23
млн.лв., както и проект в размер на близо 1 млн.лв.
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Останалите проекти, осъществявани понастоящем се финансират по линия на ОП Развитие на
човешките ресурси, ОП Регионално развитие, ОП Административен капацитет. Със статус ,,одобрен‘‘, е и
проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община
Tунджа”. Проектът е на стойност от 79 470,20 лв. и ще получи финансиране по ОП Административен
капацитет.
Наименование на проекта

Начална
Описание на проекта
Одобрен
дата/дата на
бюджет
приключване
Оперативна програма Околна среда
Изграждане на канализационна
23.12.2008/ Изграждане на нова разделна
23 187 888,00
система с ПСОВ, с. Тенево
23.12.2014
канализационна мрежа за битови и
дъждовни води и нова ПСОВ - с.
Тенево
Изграждане на биокоридори и
17.01.2012/ Възстановяване и поддържане на
983 053,00
възстановяване на
17.05.2015
крайречни местообитания и влажни
местообитания от Директивата за
зони, като местообитания на редки
местообитанията на ЕС на
видове птици с европейско и
територията на община Тунджа
световно консервационно значение.
Ограничаване на изолацията между
Защитени Зони от Националната
екологична мрежа “НАТУРА 2000”
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Дъга на толерантността 17.09.2013/ Прилагане на специфичен
206 958,00
образователна интеграция на
17.09.2014
ефективен и ефикасен модел на
децата от етническите
образователна интеграция на
малцинства в детските заведения
децата от етническите малцинства
от община „Тунджа”
в малките населени места от
селски тип. Подобряване на
условията за социализация и
образователна интеграция на деца
от етнически малцинствени групи в
18-те общински детски градини чрез
гарантиране на равен достъп до
образование и обучение
Звено за услуги в домашна среда
19.11.2012/ Да бъде създаден и приложен
217 090,00
- модел на социално включване в
01.07.2014
модел на социално предприятие за
малките населени места
грижи в домашна среда, който да
насърчава и подпомага процесите
на социално включване в 44
населени места от селски тип в
състава на община „Тунджа”
Оперативна програма Регионално развитие
„Тонзос - Магията на Тунджа” 2012/2014
Бенефициенти по проекта: Община
377 628, 00
маркетинг на туристическа
Ямбол, Община Стралджа, Община
дестинация „Тунджа - Ямбол Болярово. Община Тунджа е
Стралджа - Болярово”
водеща организация.
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Подобряване и популяризиране
06.2012/
Бенефициенти: Община Ямбол,
5 470 117,00
на водещи туристически атракции
Община
Тунджа.
Община
Тунджа
е
06.2014
в Ямбол
партньорска организация
Оперативна програма Административен капацитет
„Община Тунджа - повишаване
89 163, 53
квалификацията на общинските
служители”
Таблица 38. Проекти в процес на изпълнение с бенефициент община Тунджа /по линия на Оперативните
програми, действащи в Р. България/
По данни на: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в
България /ИСУН/, http://umispublic.minfin.bg/ , Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
В периода 2007-2013 г. размерът на средствата, които община Тунджа усвоява по ПРСР нараства,
като се увеличава и броят на мерките, по които общината кандидатства. Ако през първите три години, се
извършва изплащане на средства само по Мярка 121, то през 2012 и 2013 г. общината усвоява средства
съответно по 4 и 5 мерки на ПРСР.
Година
2008
2009
2010
2011
Всичко
2012

Всичко
2013

Мярка по ПРСР
Мярка 121 ‘‘Модернизиране на земеделските стопанства‘‘
Мярка 121 ‘‘Модернизиране на земеделските стопанства‘‘
Мярка 121 ‘‘Модернизиране на земеделските стопанства‘‘
Мярка 121 ‘‘Модернизиране на земеделските стопанства‘‘
Мярка 312 ‘‘Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия‘‘
Мярка 311 ‘‘Разнообразяване към неземеделски дейности‘‘
Мярка 312 ‘‘Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия‘‘
Мярка 123 ‘‘Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти‘‘
Мярка 121 ‘‘Модернизиране на земеделските стопанства‘‘
Мярка 121 ‘‘Модернизиране на земеделските стопанства‘‘
Мярка 123 ‘‘Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти‘‘
Мярка 226 ‘‘Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности‘‘
Мярка 311 ‘‘Разнообразяване към неземеделски дейности‘‘
Мярка 312 ‘‘Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия‘‘

Изплатена
субсидия по мерки
/лв./
807 413
7 141 080
5 471 663
947 933
343 044,8
1 290 977,8
772 126,8
717 366
1 251 371
1 377 975
4 118 838,8
5 026 326
3 180 653
138 078
1 088 945
67 664,63

Всичко
9 501 666,63
Всичко за
28 331 639
2007-2013
Таблица 39. Усвоени средства по линия на Програма за развитие на селските райони в община Тунджа за
периода 2007-2013 г.
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По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
Проследявайки дела на усвоените средства по години установяваме, че през последната 2013 г. са
изплатени 33,5% /9 501 666,63 лв./ от средствата за целия период, а на второ място се нарежда 2009 г. с
25,2% /7 141 080 лв./. От друга страна, през 2008 и 2011 г. са изплатени съответно по 2,8% и 4,6% от
субсидиите за целия период.

Фигура 26. Структура на усвоените средства по Програма за развитие на селските райони в община Тунджа
по години /%/2
По данни на: Общинска администрация, http://www.tundzha.net/
1.8

SWOT анализ

СИЛНИ СТРАНИ
Географско положение и общ профил
- Административен център, съвпадащ с областния
център - гр. Ямбол;
- Добра транспортна достъпност до различни части
на страната /АМ ‘‘Тракия‘‘, пътища I,II,III клас с
важно транспортно значение/;
- Особеностите на агроклиматичния потенциал
създават отлични предпоставки за отглеждане на
редица земеделски култури;
Икономическо развитие
- Подобряване стойностите на основни
икономически показатели на нефинансовите
предприятия в периода 2008-2011 г.;
- Нарастване броя на микро, малките и средни
предприятия в общината, както и броят на заетите
по групи предприятия /2008-2011 г./;
- Утвърдени традиции в земеделското производство
с ясно изразена специализация на земеделското
производство и изградени добри връзки с
2

СЛАБИ СТРАНИ
Географско положение и общ профил
- Периферна позиция на населените места в
крайната южна част на общината, в сравнение с
тези, разположени в близост до гр. Ямбол;
- Преминаването през територията на общината, е
предимно транзитен тип.

Икономическо развитие
- Висока загуба и спад на печалбата на
предприятията от аграрния сектор в сравнение с
останалите два икономически сектора;
- Нисък дял на третичния сектор в местната
икономика - последно място по основни
икономически показатели;
- Неоползотворени възможности на потенциала за
развитие на различни видове туризъм.

Подробен анализ Вж. Последваща оценка на ОПР Тунджа за периода 2007-2013г.
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предприятията на преработващата промишленост;

- Подходящи природни условия и богато културноисторическо наследство, благоприятстващи
развитието на туризма.
Социална сфера и човешки ресурси
- Относително равномерно териториално
разпределение на населението в общината;
- Реализирани добри практики, насърчаващи
навременната социализация на децата,
подобряване достъпа на децата до обектите на
образователната инфраструктура;

Инфраструктурно развитие
- Добре развита електроенергийна система;
- Потенциал за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници;

Социална сфера и човешки ресурси
- Тенденция на постепенно намаление в броя на
населението;
- Нисък коефициент на раждаемост, ръст на
коефициента на смъртност /по-неблагоприятни
стойности спрямо средните за областта, за
Югоизточния район от ниво 2 и за страната/;
- Неблагоприятна възрастова структура прогресивно застаряване на населението;
- Висок дял на лицата със завършено основно
образование и нисък на тези висше образование;
- Неблагоприятно съотношение между
икономически активното и неактивното население;
- Неблагоприятни стойности на показателите,
характеризиращи пазара на труда;
- Ограничен достъп до навременна болнична и/или
извънболнична помощ за жителите на населените
места, разположени на голяма отдалеченост от гр.
Ямбол;
- Недостатъчна обезпеченост със социални услуги
за деца и възрастни в неравностойно положение;
Инфраструктурно развитие
- Морално остаряла и амортизирана водопреносна
мрежа; високи загуби при транспортирането на
вода;
- Само едно населено място в общината се
обслужва от услуги за отвеждане на отпадъчни
води.

- Висок дял водоснабденост на населението.
Околна среда
- Отговарящо на стандартите качество на
атмосферния въздух;
- Богато биоразнообразие на територията.
Административен капацитет
- Изграден капацитет за административно
обслужване на населението.

Околна среда
- Лошо състояние на повърхностите води и на
подземните водоизточници;
- Замърсяване от нерегламентирани сметища.
Административен капацитет
- Недостатъчни възможности за самоучастие във
финансирането на обществено значими проекти.

Териториално развитие
- Благоприятно териториално развитие на
населените места, разположени в близост до
областния център - гр. Ямбол.

Териториално развитие
- Периферно положение на населените места,
разположени в крайната южна част на общината.

ВЪЗМОЖНОСТИ
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Географско положение и общ профил
- Подобряване на свързаността и транспортната
достъпност на територията.
Икономическо развитие
- Повишаване конкурентоспособността на местната
икономика;
- Повишаване пазарната ориентация и качеството
на земеделската продукция - развитие на
екологично високоефективно земеделие;
- Засилване обвързаността между земеделското
производство и предприятията за преработка на
храни;
- Участие в съвместни инициативи /сътрудничество
със съседни общини/ за оползотворяване
потенциала за развитие на туризма.
Социална сфера и човешки ресурси
- Създаване на възможности за обучение и
професионална реализация на младите хора;
- Разширяване кръга от социални услуги за
населението;
- Подобряване състоянието на обектите на
културната инфраструктура, повишаване
информираността за културните дейности/събития.
Инфраструктурно развитие
- Подобряване състоянието на общинската пътна
мрежа;

Географско положение и общ профил
- Засилване на зависимостта от неблагоприятните
последици на климатичните промени.
Икономическо развитие
- Продължаващо влияние на световната финансова
и икономическа криза върху икономическото
развитие;
- Затвърждаване неконкурентоспособната позиция
на земеделското производство на европейските
пазари;
- Засилване влиянието на негативните фактори,
оказващи задържащ ефект върху развитието на
туристическия сектор.

Социална сфера и човешки ресурси
- Задълбочаване проявлението на наблюдаваните
негативни демографски процеси;
- Засилване заплахата от социална изолация на
ромското население;
- Влошаване здравния статус на определени групи
от обществото, задълбочаване на проблема с
ограничения достъп до медицинска помощ на част
от населението.
Инфраструктурно развитие
- Забавяне реализацията на инфраструктурни
проекти с висока обществена значимост;

- Усвояване потенциала за производство на
алтернативен вид енергия.
Околна среда
- Изграждане на селищни пречиствателни станции
за отпадни води и подобряване на
канализационната система;
Административен капацитет
- Осигуряване на допълнителни възможности за
участие при осъществяването на проекти и
дейности с висока обществена значимост;
- Развитие на публично-частно партньорство в
различни сфери на общественото развитие.

- Нарастване енергийната зависимост на
населението към традиционни енергийни източници.
Околна среда
- Влошаване състоянието на повърхностните и
подземни води в общината;

Териториално развитие
- Повишаване степента на взаимодействие между
населените места в общината.

Териториално развитие
- Засилване на съществуващите териториални
дисбаланси между населените места, разположени
около гр. Ямбол, и тези намиращи се в крайните
южни части на общината.

Административен капацитет
- Недостатъчна степен на координация и
сътрудничество между управленските структури на
различни териториални нива.
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2

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТУНДЖА ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

2.1

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2007-2013 г. резултати, заключения и препоръки
Заключенията и препоръките, отправени в Междинната оценка на Общинския план за развитие на

община Тунджа 2007-2013 г., играе ролята на една от основните отправни точки при разработването на
стратегическата част на Общинския план за периода 2014-2020 г.
Разработеният документ оценява периода 2005-2010 г. и включва два подпериода: първи - до 2007
г. /приемане на България в ЕС/ и втори - до края на 2009 г.
Общинският план за развитие 2007-2013 г. е разработен преди членството на страната в ЕС и
респективно не отчита непредвидими по времето на неговото разработване ограничаващи фактори, сред
които световната финансова и икономическа криза, засилващата се външна енергийна зависимост. В
резултат на настъпилите промени в облика на социално-икономически реалности в страната, Междинната
оценка отправя препоръки за актуализация на Общинския план за периода след 2010 г. В тази връзка са
отправени следните две групи препоръки относно бъдещото стратегическо планиране на община Тунджа:
‒ Дефиниране на допълнителни мерки за преодоляване влиянието на факторите, ограничаващи
развитието; включване на мерки и дейности за постигане на устойчиво и балансирано
териториално развитие в средносрочен план;
‒ Продължаване политиката на иновативност, целенасоченост и устойчивост при развитието
на общината.
Междинната оценка на Общинския план акцентира върху тревожното обстоятелство, че различията
между населените места нарастват в периода 2005-2010 г., което свидетелства за непостигане
изпълнението на основния принцип на териториална кохезия. В тази връзка се посочва, че
конкретизирането на реалната ситуация в общината, се явява първа стъпка в стремежа към ограничаване
на демографските и икономически различия в общината, и постигане на устойчиво и балансирано развитие.
Акцентира се, че постигането на териториална синергия е възможно посредством интегрирано развитие
между населените места в общината и другите общини в областта.
Различията в демографското и икономическото развитие, се намират в тясна взаимовръзка по
между си. Поради това в Оценката се отправя препоръка за стимулиране приоритетното развитие на
икономически дейности, насочени към ограничаване неблагоприятните тенденции на демографското
развитие.
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В Междинната оценка на Общинския план 2007-2013 г, населените места в община Тунджа са
разделени на три ранга в зависимост от техния демографски и икономически профил. Най-малък е броят на
населените места от първи ранг /10 бр./, а най-голям - този на селищата, намиращи се в критично
демографско състояние.
Населени места първи ранг - 10 бр.
‒ с най-голям брой население, създадена и поддържана инфраструктура
Веселиново, Роза, Ботево, Кабиле, Кукорево, Бояджик, Безмер, Дражево, Тенево, Скалица
Населени места втори ранг - 14 бр.
‒ с по-ограничен демографски, икономически и инфраструктурен потенциал
Завой, Болярско, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци, Генерал Инзово, Калчево,
Крумово, Маломир, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Ханово, Чарган
Населени места трети ранг - 20 бр.
‒ в най-тежко, критично демографско състояние
Асеново, Видинци, Драма, Дряново, Златари, Каравелово, Козарево, Коневец, Меден
кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Робово, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река,
Търнава, Хаджидимитрово, Челник
Таблица 40. Ранжиране на населените места в община Тунджа според техния демографски и икономически
профил
По данни на: Междинна оценка на Общински план за развитие на община Тунджа
Във връзка с нарастващите демографски и икономически различия в общината, е отправена
препоръка бъдещата политика на местно ниво, да се насочи към прилагане на диференциран принцип в
населените места с различен демографски и икономически профил. По отношение селищата от втори ранг,
политиката на общината следва да се стреми към създаване на условия за подобряване качеството на
живот на населението. По отношение на населените места, застрашени от обезлюдяване, те трябва да
бъдат обект на целенасочени действия и политики за постигане на положителни промени в демографското
и икономическото развитие.
Отчетена е необходимост от включване на допълнителни индикатори, измерващи промените при
изпълнение на стратегическите цели, свързани с демографското развитие, като например - ‘‘среден брой
население на едно село‘‘.
В ролята на втори основен фактор, задържащ икономическото развитие на общината /след тежката
демографска ситуация в голяма част на населените места/, се явява нарастващият дял на лицата без
образование и с основно образование. Продължаването на тази негативна тенденция, ще застраши
стремежа към повишаване конкурентоспособността на местната икономика.
По отношение на инвестиционната политика в областта, се акцентира върху съществуващите
значителни териториални неравновесия между отделните общини /основен притегателен център за
инвестиции - гр. Ямбол/. Сериозни различия се наблюдават и между различните населени места в община
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Тунджа, като за периода 2007-2010 г., над 82% от общия обем на инвестициите, са насочени към четири
населени места - Безмер, Бояджик, Болярско, Кукорево.
Оценката на равнището на изпълнение на целите в Общинския план, показва че визията и
приоритетите остават актуални. Анализът на постигнатите резултати по приоритети и мерки, показва, че:
‒ Основна част от планираните мерки по Приоритет 1 ‘‘Постигане на конкурентоспособна
икономическа структура на община Тунджа‘‘ са изпълнени или в процес на изпълнение:
- изграждат се два индустриални парка: ,,Тунджа - Север‘‘ /с. Кабиле/ и ,,Тунджа - Юг‘‘ /с. Тенево/;
- изгражда се бизнес парк ,,Крумово‘‘ /с. Крумово/;
- изградени са и модернизирани производствени мощности на леката, машиностроителната и
електротехническата индустрия в селата: Тенево, Болярско, Крумово, Скалица;
- стимулира се развитието на традиционното и алтернативно земеделие чрез създаване на браншови
сдружения в общината;
- реализирани 7 мерки, насочени към модернизация на аграрното стопанство и обвързването му с
преработвателната индустрия;
- изграждат се тържища, борси и пазари за животни;
- поддържане на горския фонд;
- реализирани мерки за развитие на туризма.
‒ По отношение на Приоритет 2 ‘‘Подобряване условията на живот, чрез изграждане и поддържане
на елементите на социалната и техническата инфраструктура, опазване и поддържане на
околната среда‘‘, до 2011 г. са реализирани 32 от общо заложените за периода 2007-2013 г. 33
мерки. Всички реализирани дейности са част от изпълнението на Цел 1 - Реконструкция и
модернизация на техническата инфраструктура.
‒ Приоритет 3 ‘‘Подобряване на възможностите за човешко развитие чрез оптимизиране на
елементите на социалната сфера и средата на живот‘‘ предвижда реализацията на 56 мерки.
Общината осъществява голяма част от тях /32 бр./ в партньорство с НПО сектора, а други 14 мерки
се реализират в партньорство с МОМН.
‒ Изпълнението на Приоритет 4 ‘‘Партньорство между местната власт и институциите,
формиране на публично-частни партньорства между местната власт, браншови и
неправителствени организации за повишаване за повишаване на административно-експертния
капацитет на управлението‘‘ включва реализацията на 42 мерки, разделени в 5 приоритетни
направления:
- Укрепване на административния капацитет
- Съвременна техническа и информационна осигуреност на общинската администрация, и подобряване
качеството на административното обслужване на населението
- Създаване и укрепване на добри практики при партньорство с неправителствени организации, бизнеса и
местни общности
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- Реализиране на синергия чрез задълбочаване на връзките и отношенията със съседни общини от
областта, общините от Югоизточния статистически район и РАО ,,Тракия‘‘
- Трансгранично и международно сътрудничество
Към момента на извършване на Междинната оценка, по Приоритет 4 са реализирани 31% /13 бр./ от
мерките, като изпълнението на останалите продължава.
На база извършения анализ на напредъка по изпълнението на дефинираните 4 приоритета,
разработеният документ в ролята на оценител, поставя ‘‘много добра‘‘ оценка на резултатите, постигнати от
общината в периода 2007-2010 г. За положените усилия и реализираните добри практики свидетелства
обстоятелството, че през 2010 г. община Тунджа се нарежда сред първите десет общини в страната по
показателя усвоени средства от европейските структурни фондове - с над 38 млн. лв. Акцентира се върху
успешното прилагане на интегриран подход в процеса на реализация на проектите – всеки осъществен
проект допълва и увеличава положителните ефекти на предишните.

2.2

Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие 2014-2020г.
Програмният период 2014-2020 г. предоставя нови възможности за стратегическо планиране на

общините в Р. България. Неотменна част от процеса на планиране, представлява прилагане принципа на
приемственост между стратегическите документи на различни териториални нива в страната.
Разработването на стратегическата част на Общинския план - в неговата роля на основен стратегически
документ за местно развитие, следва да се обвърже с разработените стратегически документи на областно,
регионално и национално ниво.
Разработването на плана, разглежда стратегическия документ като неотменна интегрална част от
системата за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в страната.
С цел успешно прилагане на възприетия принцип на приемственост и отчитайки интегралната
същност на документа за местно развитие, предстоящото формулиране на стратегически цели и приоритети
за развитие на общината до 2020 г., следва да се обвърже с тези на национално, регионално и областно
ниво.
Разработването на стратегическата част на Общинския план на община Тунджа отчита ключовите
постановки на Стратегията ,,Европа 2020‘‘ - в нейната роля на основен документ на политиката за
регионално развитие на ЕС за периода след 2013 г. Стратегията дефинира три приоритетни области на
европейската кохезионна политика, целящи постигане на икономическо, социално и териториално
сближаване.
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Приоритетни направления на Стратегията ,,Европа 2020‘‘
Интелигентен растеж - икономика на знания и иновации
Устойчив растеж - нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност чрез ефективно използване на
ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно предприемачество
Приобщаващ растеж - паралелно развитие и на традиционна икономика с висока заетост на
нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство за социално и териториално
сближаване

2.3

Визия за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.
Формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020

г., следва да се извърши на базата следните важни постановки:
‒ В резултат на извършения анализ на социално-икономическото развитие /състояние на местната
икономика, социална сфера и човешки ресурси, инфраструктурно развитие, екологично състояние/,
бяха констатирани проблемите със задържащ ефект върху развитието на общината.
‒ От гледна точка на приемствеността, трябва да се отбележи, че Общинският план за развитие на
община Тунджа за периода 2007-2013 г. е разработен преди приемането на България в ЕС. Поради
тази причина съвсем естествено в процеса на неговото разработване, не са отчетени множество
фактори, проявили своето влияние след 2007 г.
‒ Понастоящем регионалното развитие в страната, се осъществява при нови условия, продиктувани от
проявата на някои предизвикателства с отрицателно ефект върху развитието.
Предвид посоченото дотук, можем да посочим, че новите социално-икономически реалности в
страната налагат необходимостта от преосмисляне на целите и приоритетите за развитие на община
Тунджа за периода 2014-2020г. Същата констатация е валидна и за визията за развитие на общината, която
следва да се отличава с висока степен на съответствие със съвременните условия, но да осигурява
приемственост с досега положените усилия и политики.
В тази връзка, се формулира следната ВИЗИЯ за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.:

ОБЩИНА ТУНДЖА - СРЕДА НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ,
ПРЕДОСТАВЯЩА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ С ВИСОКА СОЦИАЛНА СТОЙНОСТ,
ПОВИШЕНА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ, ОБНОВЕНА СЕЛИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА, СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНА СРЕДА,
ОСНОВА ЗА ИНОВАТИВНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И
АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ.
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2.4

Цели и приоритети за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.
Разписаните цели и приоритети за развитие на община Тунджа се подчиняват на следната

организационна съподчиненост: /Приложение Индикативна финансова таблица/
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
Стратегическа цел
Приоритет
Специфична цел
Мярка
Проект
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ
1

Стратегическа цел 1: Реализиране на икономически растеж основан на местния природен,
културен и демографски потенциал, чрез иновации във водещите икономически дейности
Стратегическа цел 1 съответства на общоприетия европейския принцип на икономическо сближаване

на всички териториални нива в рамките на ЕС. Предвид същността на стратегически документ за местно
развитие, тази цел е насочена към сближаване на т.нар. вътрешнорегионално ниво /между общините в
отделните райони и области/.
Дефинираната цел е насочена към оползотворяване на местния потенциал за икономическо развитие
на община Тунджа, посредством реализацията на редица конкретни мерки и дейности, които да създадат
условия за повишаване конкурентоспособността на местната икономика, за привличане на инвестиции, и за
развитие на приоритетни икономически дейности и отрасли.
Експертният екип формулира 4 приоритета за изпълнение на Стратегическа цел 1:
1.1

Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната икономика.
Формулираният приоритет е насочен към създаване на условия за развитие на предприемаческа

дейност на територията на общината. На база изводите, извършени в аналитичната част на документа,
относно състоянието на местната икономика, считаме че в периода 2014-2020 г., община Тунджа следва да
насочи своите усилия към целенасочена подкрепа за проектни предложения, целящи създаване на
иновативна среда, която да подкрепи предприемаческата дейност на територията на общината.

1.1.1

Специфична цел 1.1.1: Създаване на иновативна среда подкрепяща предприемаческите
инициативи в община Тунджа
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1.2

1.1.1.1.

Мярка 1.1.1.1.: Подкрепа за инициативи на СГО насочени към обучения,
преквалификация, разпространение на добри практики и информация сред предприемачите и
работната сила от община Тунджа;

1.1.1.2.

Мярка 1.1.1.2.: Подкрепа за инициативи на СГО насочени към опазването на околната
среда, културното наследство и традициите в населените места от община Тунджа;

1.1.1.3.

Мярка 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони и логистични паркове в землищата на
населени места от община Тунджа

Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции. Развитие на
партньорства.
Стремежът към създаване на благоприятен инвестиционен климат в община Тунджа, играе роля на

един от основните фактори за повишаване конкурентоспособността на територията.
В процеса на привличане на инвестиции, общината се конкурира с множество други общини, голяма
част от които, се отличават с по-добра инвестиционна атрактивност. В тази връзка, Приоритет 1.2. е
насочен към развитие на подходяща среда, предоставяща административни облекчения за бизнеса,
повишаване на информационната обезпеченост по отношение възможностите за инвестиционна дейност в
общината. Неотменен структурен елемент на приоритета, се явява и реализацията на мерки за развитие на
успешни партньорски инициативи между заинтересовани страни на различни териториални нива.
1.2.1

Специфична цел 1.2.1: Подобряване на административните услуги за бизнеса и реализиране
на успешни партньорства

1.2.1.1

Мярка 1.2.1.1.: Създаване на експертен екип към община Тунджа в подкрепа на местната администрация
при реализирането на проекти с инвестиционен характер;

1.2.1.2

Мярка 1.2.1.2.: Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на изследванията на иновативни земеделски
и горски продукти

1.2.1.3

Мярка 1.2.1.3.: Реализиране на инициативи и партньорства със СГО подкрепящи комуникацията с
организации на инвеститори и работодатели

1.3

Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм.
Територията на община Тунджа притежава потенциал за развитие на различни видове туризъм, който

към момента можем да определим като неоползотворен. Експертният екип отчита съществуващия
потенциал, и взема под внимание един от общоприетите европейски принципи за развитие на алтернативен
екологосъобразен туризъм, в неговата роля на изключително перспективна ниша в туристическото търсене
и предлагане. На тази база, считаме че в периода 2014-2020 г., общината следва да насочи своите усилия
към създаване на благоприятна среда и създаване на възможности за практикуване на различни
алтернативни видове туризъм. Ключов момент се явява първостепенното отчитане на екологичния фактор и
стриктното спазване на екологични норми на поведение.
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1.3.1

Специфична цел 1.3.1: Оползотворяване на съществуващият потенциал за алтернативни
форми на туризъм

1.3.1.1

Мярка 1.3.1.1.: Подкрепа за проекти създаващи условия за включване в туристически маршрути на
защитени и културни обекти на територията на община Тунджа

1.3.1.2

Мярка 1.3.1.2.: Подкрепа на инициативи за обновление и добавяне на стойност към природни и културни
обекти на територията на община Тунджа с туристическа значимост

1.3.1.3

Мярка 1.3.1.3.: Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на туристически атракциони
и анимации с висока добавена стойност

1.3.1.4

Мярка 1.3.1.4.: Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на достъпа до информация за
туристическото предлагане в общината

1.4

Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие.
Природноресурсният потенциал и производствените традиции на местните жители, създават отлична

предпоставка за развитието на земеделието в общината. Наблюдаваните понастоящем особености,
свързани с възможностите за реализация на продукцията на земеделския пазар, недостатъчната степен на
модернизация и конкурентоспособност на производството, оказват задържащ ефект върху развитието на
отрасъла. Преодоляването на тези проблеми, се свързва с необходимостта от осъществяване на конкретни
мерки и дейности, които да създадат благоприятна среда за оптимално оползотворяване на съществуващия
потенциал за развитие. В тази връзка, следва да разглеждаме утвърдения приоритет, като ключов в
стремежа към повишаване конкурентоспособността на база собствения потенциал на територията.
1.4.1

Специфична цел 1.4.1: Повишаване на добавената стойност от земеделските и горски
продукти

1.4.1.1

Мярка 1.4.1.1.: Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи средата на пазарно предлагане на
земеделски и животински продукти

1.4.1.2

Мярка 1.4.1.2.: Подкрепа за проекти оптимизиращи земеползването в нископродуктивни терени, чрез
залесяване и други лесоустройствени мероприятия.

1.4.1.3

Мярка 1.4.1.3.: Подкрепа за проекти насочени към развитие на оранжерийно зеленчукопроизводство, трайни
насаждения и култури с нови приложения.

1.4.1.4

Мярка 1.4.1.4.: Подкрепа за проекти повишаващи модернизацията на земеделските стопанства

1.4.1.5

Мярка 1.4.1.5.: Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски организации насочени към трансфер на
технологии и „ноу-хау” в областта на биологичното земеделие

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
2 Стратегическа цел 2: Подобряване на условията за живот, социалните услуги и личната
сигурност
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Утвърдената цел е насочена към повишаване стандарта и качеството на живот на местните жители,
посредством създаване на условия за реализация на човешките ресурси, и предоставяне на
висококачествени социални услуги, и осигуряване на лична и обществена сигурност.
Обобщенията от извършения анализ на структурната и пространствена организация на обектите на
здравната, социалната, образователната и културната инфраструктура, са изключително важен индикатор
за качеството на живот на населението. В тази връзка, йерархично обоснованите приоритети, специфични
цели и мерки, са насочени към подобряване състоянието на посочената инфраструктура, с цел повишаване
качеството и удовлетвореността на жителите от предоставяните услуги.
Дефинираната стратегическа цел съответства на един от основните европейски принципи за
повишаване стандарта /заетост, доходи, потребление, екология/ и качеството на живот на населението
/образование, здравеопазване, социални услуги, култура/.
2.1 Приоритет 2.1. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за
развитие на младите хора.
Качеството на предоставяните образователни услуги, и равноправният достъп до обектите на
образователната инфраструктура, имат изключително важно значение за конкурентоспособността и
съществуващите възможности за професионална реализация на младите хора.
Формулираният приоритет за повишаване качеството на образованието, съответства на отчетената
необходимост от подобряване състоянието на обектите на разглеждания вид инфраструктура, и създаване
на равноправни възможности за получаване на качествено образование в рамките на общината.
2.1.1

Специфична цел 2.1.1: Модернизиране на общинската образователна инфраструктура

2.1.1.1

Мярка 2.1.1.1. Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност на
училища и детски заведения публична общинска собственост

2.1.1.2

Мярка 2.1.1.2. Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и учебно оборудване в
училищата и детските заведения общинска публична собственост

2.1.1.3

Мярка 2.1.1.3. Реализиране на проекти за оптимизация и модернизация на транспорта на
пътуващите ученици.

2.1.1.4

Мярка 2.1.1.4. Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса насочени към професионално обучение в
областите – земеделие, биоземеделие, животновъдство и алтернативен туризъм.

2.1.2

Специфична цел 2.1.2: Създаване на условия за придобиване на средно образование в
училища от община Тунджа

2.1.2.1

Мярка 2.1.2.1. Реализиране на проект за ремонт, обновление и енергийна ефективност на училища
в населени места с демографски потенциал за развитие и съществуване на средно
общообразователно училище
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2.1.2.2

Мярка 2.1.2.2. Реализиране на инвестиционен проект за проектиране и изграждане на общежитие
към средните общообразователни училища в община Тунджа

2.1.3

Специфична цел 2.1.3: Създаване на условия за пълно включване на децата в
образователната система и превенция на ранното напускане

2.1.3.1

Мярка 2.1.3.1. Реализиране на проекти за оптимизиране на мрежата на общинските детски
заведения и повишаване на техния капацитет

2.2

Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността и
риска от социална изолация.
Необходимостта от формулиране на предложения приоритет, се обуславя от направените

заключения относно особеностите на пазара на труда в община Тунджа, в резултат на извършения анализ
на ключовите показатели за заетост и безработица на икономически активното население.
Създаването на условия, подобряващи възможностите за трудова заетост и повишаване доходите на
местните жители, съответства пряко на стремежа към повишаване жизнения стандарт и качество на живот.
В тази връзка, основен акцент следва да се постави върху лицата в неравностойно положение, попадащи
сред най-уязвимите групи на пазара на труда.
По отношение на дефинираните цели и мерки за реализация в областта на социалните услуги, трябва
да подчертаем, че стремежът към тяхната успешна реализация, следва да се обособи като един от
основните приоритети на община Тунджа в периода 2014-2020 г. Във връзка с провежданата социална
политика на деинституционализация в страната, и предвид специфичните потребности от социално
обслужване на уязвимите обществени групи, считаме че основните усилия в тази посока, следва да се
насочат към разработването и предоставянето на възможно най-широк кръг от социални услуги,
предоставяни в рамките на общността.
2.2.1.

Специфична цел 2.2.1: Подобряване на условията за заетост и професионална реализация
на всички социални групи

2.2.1.1

Мярка 2.2.1.1. Реализиране на проекти насочени наемащи младежи на възраст до 29 години и
дългосрочно безработни

2.2.1.2

Мярка 2.2.1.2. Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на полупазарните стопанства в за
повишаването на самонаемането

2.2.2

Специфична цел 2.2.2: Развитие на социалните услуги и социално включване в малките
населени места

2.2.2.1

Мярка 2.2.2.1. Реализиране на проекти за разширяване спектъра и обхвата на социалните услуги в
общността за домашна грижа
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2.2.2.2

Мярка 2.2.2.2. Реализиране на проекти водещи до разширяване на услугата социален патронаж и
обществена трапезария

2.2.2.3

Мярка 2.2.2.3. Реализиране на проекти за създаване на дневни центрове за грижи за стари хора и
лица с увреждания

2.2.2.4

Мярка 2.2.2.4. Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, центрове за
настаняване от семеен тип и резидентен тип социални услуги за временно настаняване

2.2.2.5

Мярка 2.2.2.5. Разкриване на центрове за обществена подкрепа, центрове за социална
рехабилитация и интеграция

2.2.2.6

Мярка 2.2.2.6. Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални услуги за уязвими
общности предлагащи защитена заетост в социални предприятия

2.2.2.7

Мярка 2.2.2.7. Реализиране на проекти за социализация на деца, семейства, лица с увреждания и
самотни хора в риск чрез предоставяне на интегрирани услуги

2.2.2.8

Мярка 2.2.2.8. Реализиране на проекти за обновление на общински сграден фонд и реконверсия в
социални жилища

2.2.2.9

Мярка 2.2.2.9. Реализиране на проекти за изграждане на нови социални жилища

2.2.2.10 Мярка 2.2.2.10. Реализиране на проекти за обновление, енергийна ефективност и преоборудване
на общински социален сграден фонд и инфраструктура
2.2.3

Специфична цел 2.2.3: Подобряване на условията за лична и обществена сигурност

2.2.3.1

Мярка 2.2.3.1. Реализиране на проекти за видеонаблюдение в населените места от община
Тунджа

2.3

Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до
обектите на здравната инфраструктура.
Качеството на предоставяните здравни услуги, зависи от редица фактори, сред които: състоянието на

материално-техническата база, квалификацията на медицинския персонал, възможността за равноправен
достъп до обектите на здравната инфраструктура. От друга страна, стремежът към повишаване здравната
култура на населението, се свързва с необходимостта от провеждането на профилактични и
информационни здравни кампании, насочени към стимулиране здравословния начин на живот на хората.
Предвид особеностите на селищната мрежа, и ограничените възможности за достъп на жителите на
селата, разположени на по-голяма отдалеченост от областния център, считаме че създаването на условия
за качествено медицинско обслужване на територията на всички населени места, следва да се разглежда
като неотменна част от разглеждания приоритет.
2.3.1

Специфична цел 2.3.1. Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа до
доболничната и болничната помощ
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2.3.1.1

Мярка 2.3.1.1. Реализиране на проекти за оптимизация, модернизация и преоборудване на
филиалите на ЦСМП

2.3.1.2

Мярка 2.3.1.2. Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни центрове за възрастни
хора

2.3.1.3

Мярка 2.3.1.3. Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в
образователната система на общината

2.3.1.4

Мярка 2.3.1.4. Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в
населените места чрез здравни медиатори

2.3.1.5

Мярка 2.3.1.5. Реализиране на проекти, насърчаващи двигателната активност и здравословния
начин на живот на деца и младите хора в общината

2.4

Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и
развитие на културното наследство.
Качеството на живот на дадена територия, се намира в пряка зависимост от състоянието на културата

и културните институции, както и от възможностите за развитие на изкуствата, културните услуги и
дейности.
Стремежът към съхранение на материалното и нематериалното културно наследство на община
Тунджа, и подобряване достъпа на гражданите до тези обекти, играе важна роля за качеството на живот на
местните жители. В тази връзка, дефинираният приоритет е насочен към повишаване качеството на живот
на населението, чрез осигуряване на възможности за развитие на културата и културните институции на
територията на общината.
2.4.1

Специфична цел 2.4.1. Съхранение на материалното и нематериалното културно наследство
на територията на община Тунджа

2.4.1.1 Мярка 2.4.1.1. Реализиране на проекти за обновление на културната инфраструктура
2.4.1.2 Мярка 2.4.1.2. Реализиране на проекти разширяващи и разнообразяващи културно-просветната
дейност на територията на общината
2.5

Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните
услуги за гражданите.
Предложеният приоритет е насочен към подобряване параметрите на институционалната среда и

повишаване ефективността на административните услуги за гражданите в община Тунджа. В процеса на
неговото изпълнение, ще се подкрепят мерки и дейности, насочени към: обучения и преквалификация на
местната администрация в сферата на публичните услуги, повишаване качеството на административното и
информационно обслужване, чрез въвеждане на облекчени форми на обслужване /разработване на
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електронни услуги/, обучение в областта на социалните и културни дейности, и устойчивото развитие на
селските райони.
2.5.1

Специфична цел 2.5.1. Нарастване на броя на реализираните публични проекти и
предоставянето на ефективни публични услуги

2.5.1.1 Мярка 2.5.1.1. Подкрепа за проекти развиващи административния капацитет на общинската
администрация
2.5.1.2 Мярка 2.5.1.2. Предоставяне на качествени административни услуги
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА
3

Стратегическа цел 3: Развитие на техническа инфраструктура водеща до растеж и опазване на
околната среда
Стратегическа цел 3 е насочена към намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на

изграденост и качеството на техническата инфраструктура. В процеса на нейното изпълнение, ще се
подкрепя реализацията на мерки и дейности за подобряване на количествените и качествени параметри на
елементите на техническата инфраструктура в община Тунджа.
По отношение на стремежа към опазване на околната среда, трябва да отбележим, че отчитането на
екологичния фактор, следва да се превърне в неотменна част при провеждането на политиката за местно
развитие на общината.
3.1

Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа
инфраструктура.
Постигането на повишена конкурентоспособност на община Тунджа, се намира в тясна връзка със

състоянието и степента на изграденост на елементите на техническата инфраструктура /линейни и
обектови, подземни и надземни, материални и нематериални/. Характеристиките на елементите на
околната среда, също са пряко зависими от параметрите на техническата инфраструктура. В тази връзка,
дефинираният приоритет е насочен към повишаване качеството на техническата инфраструктура в община
Тунджа, в процеса на постигане на устойчив икономически растеж.
3.1.1

Специфична цел 3.1.1. Обновление на техническата инфраструктура в населените места

3.1.1.1

Мярка 3.1.1.1.: Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, алеи, зелени площи и
съпътстваща инфраструктура

3.1.1.2

Мярка 3.1.1.2.: Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и публично осветление
в населените места от общината

3.1.1.3

Мярка 3.1.1.3.: Обновление и/или изграждане на нова водопроводна и канализационна
инфраструктура в населените места от общината
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3.1.1.4

Мярка 3.1.1.4.: Обновление и/или изграждане на нови телекомуникационни мрежи

3.1.2

Специфична цел 3.1.2. Обновление на общинска пътна инфраструктура

3.1.2.1

Мярка 3.1.2.1.: Обновление на общински пътища

3.1.3

Специфична цел 3.1.3. Подобряване на осигуреността с устройствени планове

3.1.3.1

Мярка 3.1.3.1.: Изработване на нови ПУП в подкрепа на инвестиционното проектиране на
територията общината

3.2

Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околна среда. Опазване и
възстановяване на природните ресурси.
Стремежът към повишаване качеството на живот на хората, задължително включва равнопоставеното

отчитане на екологичния фактор в процеса на икономическо и социално развитие. В тази връзка,
целенасочената подкрепа за реализацията на мерки и дейности за подобряване състоянието на елементите
на околната среда, следва да се разглежда като основен момент в процеса на постигане на високо качество
на живот. В контекста на политиката за опазване на околната среда, приоритетът включва и мерки,
насочени към съхраняване и развитие на защитените природни територии и зони, и поддържане на
биологичното разнообразие.
3.2.1

Специфична цел 3.2.1.: Подобряване на параметрите на околната среда в селищата от
общината

3.2.1.1

Мярка 3.2.1.1.: Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места

3.2.2

Специфична цел 3.2.2.: Подобряване на параметрите на околната среда извън селищата от
общината

3.2.2.1

Мярка 3.2.2.1.: Разработване на проекти насочени към устойчиви екологични практики

3.2.2.2

Мярка 3.2.2.2.: Разработване на проекти за идентифициране, оценка, закриване и саниране на
нерегламентираните сметища в общината

3.2.2.3

Мярка 3.2.2.3.: Реализиране на проекти насочени към подобряване на параметрите на
повърхностни и подземни водни тела

3.3

Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда
Формулираният приоритет е насочен към създаване на благоприятни възможности за практикуване на

различни видове дейности за свободното време /спорт и отдих/ на жителите на община Тунджа. В процеса
на изпълнение на приоритета, ще се подкрепят мерки и дейности, насочени към подобряване състоянието
на материално-техническата база и/или изграждане на нови обекти за практикуване на масови спортни игри
в големите населени места на общината. Приоритетна подкрепа ще получат и дейности по обновлението на
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религиозни храмове и мемориални паметници, в тяхната важна роля в стремежа към повишаване
качеството на селищната среда в общината.
3.3.1

Специфична цел 3.3.1.: Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт

3.3.1.1

Мярка 3.3.1.1. Подкрепа за проекти за изграждане на материално-техническа база на масови
спортни игри

3.3.1.2

Мярка 3.3.1.2. Подкрепа за проекти за обновление на религиозни храмове и мемориални
паметници с културна и социална значимост

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ
4

Стратегическа цел 4: Стартиране на териториални инициативи за сближаване
Общоприетият европейски принцип на териториално сближаване, включва всички форми и мащаби

на сътрудничество, водещи до взаимни ползи за различните територии. В тази връзка, съществува
безспорна необходимост от реализацията на мерки и дейности, насочени към подобряване
взаимодействието и степента на сътрудничество на различни териториални нива: както между община
Тунджа и съседни общини, така и на трансгранично ниво - между община Тунджа и Р. Турция.
Считаме че в периода 2014-2020 г., община Тунджа следва да насочи своите усилия към реализация
на проектни инициативи за териториално сътрудничество в следните сфери на развитие: устойчиви
транспортни системи, приоритетни икономически дейности /земеделие, животновъдство, алтернативен
екологосъобразен туризъм/, институционално сътрудничество /трансгранични инициативи за развитие/.
4.1

Приоритет 4.1. Развитие на сътрудничеството с общини, областна администрация, РАО
"Тракия". Трансгранично и международно сътрудничество.

4.1.1

Специфична цел 4.1.1.: Реализиране на териториални инициативи с общини, обл.
администрация, РАО "Тракия" и трансгранични инициативи

4.1.1.1 Мярка 4.4.1.1. Сътрудничество между общини в област Ямбол и Югоизточен планов регион и РАО
"Тракия"
4.1.1.2 Мярка 4.4.1.2. Трансгранично сътрудничество
4.1.1.3 Мярка 4.4.1.3. Сътрудничество с общини от ЕС и международно сътрудничество

3.ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА – ВЖ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
ПЕРИОД 2014-2020
ПРИОРИТЕТИ
1

Местно публично
финансиране
Местни
Общински
публични
бюджет
фондове
2
3

Частно
финансиране

Външно публично финансиране
Общ дял Централен Общ дял Фондове Общ дял
Други
%
бюджет
%
на ЕС
%
източници

Общ дял
%

Фондове, Общ дял
фирми
%

ОБЩО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4262

0

5

12786

15

55406

65

4262

5

8524

10

85240.00

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1.
УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ

832.25

0

5

2496.75

15

10819.25

65

832.25

5

1664.5

10

16645.00

Стратегическа цел 1: Реализиране на икономически растеж
основан на местния природен, културен и демографски
потенциал, чрез иновации във водещите икономически
дейности

832.25

0

5

2496.75

15

10819.25

65

832.25

5

1664.5

10

16645.00

Приоритет 1.1.
Повишаване конкурентоспособността и иновативността на
местната икономика.

258

0

5

774

15

3354

65

258

5

516

10

5160.00

Общо всички приоритетни области

Приоритет 1.2.
Създаване на благоприятни условия за привличане на
инвестиции. Развитие на партньорства.

1360.00
86.5

0

5

259.5

15

1124.5

65

86.5

5

173

10

1730.00

238

0

5

714

15

3094

65

238

5

476

10

4760.00

Приоритет 1.4.
Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие

249.75

0

5

749.25

15

3246.75

65

249.75

5

499.5

10

4995.00

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2.
ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

1453.25

0

5

4359.75

15

18892.25

65

1453.25

5

2906.5

10

29065.00

Приоритет 1.3.
Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
ПЕРИОД 2014-2020
ПРИОРИТЕТИ
1

Местно публично
финансиране
Местни
Общински
публични
бюджет
фондове
2
3

Частно
финансиране

Външно публично финансиране
Общ дял Централен Общ дял Фондове Общ дял
Други
%
бюджет
%
на ЕС
%
източници

Общ дял
%

Фондове, Общ дял
фирми
%

ОБЩО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Стратегическа цел 2:
Подобряване на условията за живот, социалните услуги и
личната сигурност

1453.25

0

5

4359.75

15

18892.25

65

1453.25

5

2906.5

10

29065.00

Приоритет 2.1.
Подобряване качеството на образованието и създаване на
условия за развитие на младите хора.

559

0

5

1677

15

7267

65

559

5

1118

10

11180.00

Приоритет 2.2.
Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване
на бедността и риска от социална изолация.

627.25

0

5

1881.75

15

8154.25

65

627.25

5

1254.5

10

12545.00

Приоритет 2.3.
Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване
достъпа до обектите на здравната инфраструктура.

67.5

0

5

202.5

15

877.5

65

67.5

5

135

10

1350.00

Приоритет 2.4.
Развитие на културата и културните институции. Опазване,
популяризиране и развитие на културното наследство.

125

0

5

375

15

1625

65

125

5

250

10

2500.00

Приоритет 2.5.
Повишаване на административния капацитет и
ефективността на публичните услуги за гражданите.

74.5

0

5

223.5

15

968.5

65

74.5

5

149

10

1490.00

1746.5

0

5

5239.5

15

22704.5

65

1746.5

5

3493

10

34930.00

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА

6080.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
ПЕРИОД 2014-2020
ПРИОРИТЕТИ
1

Местно публично
финансиране
Местни
Общински
публични
бюджет
фондове
2
3

Външно публично финансиране
Общ дял Централен Общ дял Фондове Общ дял
Други
%
бюджет
%
на ЕС
%
източници

Общ дял
%

Фондове, Общ дял
фирми
%

ОБЩО

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

5

5239.5

15

22704.5

65

1746.5

5

3493

10

34930.00

1159.5

0

5

3478.5

15

15073.5

65

1159.5

5

2319

10

23190.00

365

0

5

1095

15

4745

65

365

5

730

10

7300.00

Стратегическа цел 3:
Развитие на техническа инфраструктура водеща до растеж и
опазване на околната среда

1746.5

Приоритет 3.1.
Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата
техническа инфраструктура.
Приоритет 3.2.
Подобряване качествените характеристики на околна среда.
Опазване и възстановяване на природните ресурси.

Частно
финансиране

3000.00

Приоритет 3.3.
Повишаване качеството на селищната среда

222

0

5

666

15

2886

65

222

5

444

10

4440.00

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4.
ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ

230

0

5

690

15

2990

65

230

5

460

10

4600.00

Стратегическа цел 4:
Стартиране на териториални инициативи за сближаване

230

0

5

690

15

2990

65

230

5

460

10

4600.00

Приоритет 4.1.
Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни
системи

230

0

5

690

15

2990

65

230

5

460

10

4600.00
4600.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Общо всички приоритетни области

2014

16645.00

Стратегическа цел 1: Реализиране на икономически растеж основан на местния природен, културен и
демографски потенциал, чрез иновации във водещите икономически дейности

16645.00

Приоритет 1.1.
Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната икономика.

5160.00

Специфична цел 1.1.1:
Създаване на иновативна среда подкрепяща предприемаческите инициативи в община Тунджа

5160.00

Мярка 1.1.1.1.: Подкрепа за инициативи на СГО насочени към обучения, преквалификация,
разпространение на добри практики и информация сред предприемачите и работната сила от община
Тунджа;

1360.00

Проект: Организиране на обучения за
1.1.1.1.1. предприемачество в областта на земеделието
и животновъдството

340.00

ОП и други донорски Община, НПО,
програми
МИГ

Проект: Организиране на обучения за
1.1.1.1.2. предприемачество и услуги в областта на
туризма и ВЕИ

340.00

ОП и други донорски
Община, НПО
програми

340.00

ОП и други донорски
Община, НПО
програми

340.00

ОП и други донорски
Община, НПО
програми

Проект: Организиране на обучения и семинари
за популяризиране на мерките на ПРСР

Проект: Организиране на обучения съвместно с
1.1.1.1.4. ВУЗ в областта на селските райони и
свързаните дейности
Мярка 1.1.1.2.: Подкрепа за инициативи на СГО насочени към опазването на околната среда,
културното наследство и традициите в населените места от община Тунджа

2015

2016

X

X

2017

2018

2019

X

X

2020

85240.00

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1.
УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ

1.1.1.1.3.

Период на реализация

Отговорник

X

X

X

X

X

X

X

X

1700.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Проект: Подобряване на материално
1.1.1.2.1. техническата база и капацитета на читалищата
за съхранение на културното наследство и
създаването на проекти

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

1000.00

ОП и други донорски
програми

Община

Проект: Организиране на културни иниативи и
1.1.1.2.2. събори основани на нематериалното културно
наследство

700.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

Мярка 1.1.1.3.: Създаване на индустриални зони и логистични паркове в землищата на населени места
от община Тунджа

2100.00

1.1.1.3.1.

1.1.1.3.1. Проект за изграждане на
индустриална зона Кабиле

300.00

Частни инвеститори

Частен
инвеститор

X

X

X

1.1.1.3.2.

1.1.1.3.2. Проект за изграждане на
индустриална зона с. Хаджидимитрово

500.00

Община и частни
инвеститори

Община и
частни
инвеститори

X

X

X

1.1.1.3.3.

1.1.1.3.3. Проект за изграждане на
индустриална зона с. Окоп

300.00

Община и частни
инвеститори

Община и
частни
инвеститори

X

X

X

1.1.1.3.4. Публично-частен проект за
1.1.1.3.4. изграждане на тържище за риба и земеделски
стоки в с. Хаджидимитрово

1000.00

Община и частни
инвеститори

Община и
частни
инвеститори

X

X

X

Приоритет 1.2.
Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции.
Развитие на партньорства.

1730.00

Специфична цел 1.2.1:
Подобряване на административните услуги за бизнеса и реализиране на успешни партньорства

1730.00

Мярка 1.2.1.1.:
Създаване на експертен екип към община Тунджа в подкрепа на местната администрация при
реализирането на проекти с инвестиционен характер;

330.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

2018

2019

2020

X

X

X
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

2016

X

X

2017

2018

2019

2020

1.2.1.1.1

Проект: Провеждане на обучение за
управление на инвестиционни проекти за
общинска администрация

180.00

ОПДУ

Община

1.2.1.1.2

Проект: Инициране създаването на
организация на земеделски производители по
ЗЮЛНЦ с участие на община Тунджа

150.00

Община/ОП и други
донорски програми

Община

X

X

X

Мярка 1.2.1.2.:
Реализиране на партньорства с ВУЗ в областта на изследванията на иновативни земеделски и горски
продукти

1000.00

500.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

500.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1.2.1.

1.2.1.2.2.

Проект: Реализиране на научни изследвания
чрез партньорски споразумения с ВУЗ в
областта на биоземеделието и иновативни
продукти
Проект: Реализиране на научни изследвания
чрез партньорски споразумения с ВУЗ в
областта на животновъдството и иновативни
продукти

Мярка 1.2.1.3.:
Реализиране на инициативи и партньорства със СГО подкрепящи комуникацията с организации на
инвеститори и работодатели

400.00

1.2.1.3.1.

Проект: Участие в национални изложения,
конференции и консултации в секторите
земеделие и животновъдство

200.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1.3.2.

Проект: Участие в национални изложения,
конференции и консултации в секторите
алтернативен туризъм и ВЕИ

200.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Приоритет 1.3.
Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм.

4760.00

Специфична цел 1.3.1:
Оползотворяване на съществуващият потенциал за алтернативни форми на туризъм

4760.00

Мярка 1.3.1.1.:
Подкрепа за проекти създаващи условия за включване в туристически маршрути на защитени и
културни обекти на територията на община Тунджа

1560.00

Период на реализация

Отговорник
2014

1.3.1.1.1

Проект: Изграждане, оборудване и
организиране на дейността на Общински
туристически и информационен център в с.
Кабиле

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

1.3.1.1.2

Проект: Изграждане, оборудване и
организиране на дейността на посетителски
център в Лесопарк Бакаджик

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

1.3.1.1.3

Проект: Разработване на схеми,
маршрутизиране и изграждане на
веломаршрути, екопътени, заслони и друга
прилежаща инфраструктура в Лесопарк
Бакажджик.

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

1.3.1.1.4

Проект: Разработване на Маркетингова
стратегия за алтернативен туризъм,
информационни материали, система за
електронни резервации на община Тунджа

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

Мярка 1.3.1.2.:
Подкрепа на инициативи за обновление и добавяне на стойност към природни и културни обекти на
територията на община Тунджа с туристическа значимост

1520.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

2015

2016

X

X

2018

2019

2020

X

X

X

2017

X

X
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

2016

X

X

2017

2018

1.3.1.2.1

Проект: Картотекиране, обследване, изготвяне
на инфоматериали и изработване на маршрути
на туриситческите обекти в общината - могили,
крепостни валове, религиозни храмове и
местности, пещери и др.

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

1.3.1.2.2

Проект за създаване, организиране и пазарно
предлагане на комбинирани туристически
пакети /20 броя пакета/ за алтернативен
туризъм на територията на община Тунджа

150.00

ОП и други донорски
програми

Община

1.3.1.2.3

Проект за Реставрация, консервация и
експониране на средновековния пограничен
вал „Еркесията” като паметник на културата

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

1.3.1.2.4

Проект за Реставрация, консервация и
експониране на антични и средновековни
паметници в местността „Манастирски
възвижешия”

390.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

1.3.1.2.5

Проект за популяризиране на праисторическото
селище „Драма” като едно от най-древните
поселения в Европа

100.00

ОП и други донорски
програми

Община

1.3.1.2.5

Проект за популяризиране на с. Кабиле като
туристическа дестинация

100.00

ОП и други донорски
програми

Община

Община/
Частен

Община

Мярка 1.3.1.3.:
Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на туристически атракциони и
анимации с висока добавена стойност

1600.00

1.3.1.3.1

300.00

Проект: Изграждане на екопарк Кабиле

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

X

2020

X

X

X

2019

X

X

X
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

2014

1.3.1.3.2

Проект: Изграждане на екопарк Ханово

300.00

Община/
Частен

Община

1.3.1.3.3

Проект: Изграждане на аквапарк Тунджа

1000.00

Частен

Община

ОП и други донорски
програми

Община

Община/
Частен

Община

Мярка 1.3.1.4.:
Подкрепа на инициативи и проекти водещи до подобряване на достъпа до информация за
туристическото предлагане в общината

1.3.1.4.1

Проект за създаване на виртуален уеб базиран
туристически информационен център и
разработване на мобилни приложения
популяризиращи обекти в община Тунджа

80.00

4995.00

Специфична цел 1.4.1:
Повишаване на добавената стойност от земеделските и горски продукти

4995.00

Мярка 1.4.1.1.:
Подкрепа на инициативи и проекти подобряващи средата на пазарно предлагане на земеделски и
животински продукти

800.00

1.4.1.1.1

Мярка 1.4.1.2.:
Подкрепа за проекти оптимизиращи земеползването в нископродуктивни терени,
чрез залесяване и други лесоустройствени мероприятия.

2015

2016

2017

X

X

2018

2019

2020

X

X

80.00

Приоритет 1.4.
Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие

Публично-частен проект за изграждане на
организирани пазари за пресни земеделски
стоки в землищата на селата Хаджидимитрово
и Кабиле с излаз на АМ Тракия

Период на реализация

Отговорник

800.00

X

X

X

X

580.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
1.4.1.2.1

Проект за почистване, презалесяване и
създаване на депо за съхранение на дървесина

Мярка 1.4.1.3.:
Подкрепа за проекти насочени към развитие на оранжерийно зеленчукопроизводство, трайни
насаждения и култури с нови приложения.

1.4.1.3.1

Публично-частен проект между организация на
зеленчукопроизводители и община Тунджа за
изграждане на модерен масив за интензивно
зеленчукопроизводство

Мярка 1.4.1.4.:
Подкрепа за проекти повишаващи модернизацията на земеделските стопанства
1.4.1.4.1

580.00

Период на реализация

Отговорник
2014

ОП и други донорски
програми

2015

Община

2016

2017

X

X

2018

2019

2020

2900.00

2900.00

Община

X

X

135.00

Проект за обучения по мярка 121 на ПРСР

Мярка 1.4.1.5.:
Подкрепа на инициативи на СГО и земеделски организации насочени към трансфер на технологии и
„ноу-хау” в областта на биологичното земеделие

1.4.1.5.1 Публично-частен проект между организация на
зеленчукопроизводители, ВУЗ и община
Тунджа за създаване на център за обмен на
технологии и добри практики в земеделието

135.00

ОПДУ / ОП и други
донорски програми/
Община

Община

ОПНОИР/СГО
/Община

Община

X

X

580.00

580.00

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2.
ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

29065.00

Стратегическа цел 2:
Подобряване на условията за живот, социалните услуги и личната сигурност

29065.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

X

28

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приоритет 2.1.
Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за развитие на младите хора.

11180.00

Специфична цел 2.1.1:
Модернизиране на общинската образователна инфраструктура

6080.00

Мярка 2.1.1.1.
Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност на учебни и детски заведения

4400.00

2.1.1.1.1

Проект за ремонт, обновление и мерки за
енергийна ефективност на учебни заведения от
общинската инфраструктура

2400.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1.1.2.

Проект за ремонт, обновление и мерки за
енергийна ефективност на детските заведения
от общинската инфраструктура

1000.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1.1.3

Изграждане и рехабилитация на спортни в
училищата от общинската инфраструктура

1000.00

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

X

X

X

X

X

Мярка 2.1.1.2.
Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и учебно оборудване в училищата и детските
заведения общинска публична собственост

600.00

Проект за доставка на оборудване, учебни
мебели, учебни материали и оборудване на
училища и целодневни детски градини от
общинската инфраструктура

600.00

2.1.1.2.1

Мярка 2.1.1.3.
Реализиране на проекти за оптимизация и модернизация на транспорта на пътуващите ученици.

300.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Проект за гарантиране достъпа на учениците в
задължителна училищна възраст до
общинските средищни училища и на децата в
задължителна предучилищна възраст до
общинските детски заведения чрез осигуряване
на нови транспортни средства - нови училищни
аавтобуси

300.00

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

МОН / ОП и други
донорски програми /
Община

Община

X

X

X

X

X

X

X

Мярка 2.1.1.4.
Подкрепа на инициативи на СГО и бизнеса насочени към професионално обучение в областите –
земеделие, биоземеделие, животновъдство и алтернативен туризъм.

780.00

2.1.1.4.1

Публично частен проект за създаване на
обучителен център по биоземеделие,
животновъдство и алтерантивен туризъм

380.00

Частен/Община
/ОП и други
донорски програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1.4.2

Създаване на условия за професионално
обучение и професионална квалификация в
общинската образователна структура

300.00

Община/
ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1.4.3

Публично частен проект за повишаване на
капацитета на младите хора в областите
земеделие, биоземеделие, животновъдство и
алтернативен туризъм регистрирани на
територията на община Тунджа

100.00

СГО/Община
/ОП и други
донорски програми

Община

X

X

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

Специфична цел 2.1.2:
Създаване на условия за придобиване на средно образование в училища от община Тунджа

4000.00

Мярка 2.1.2.1.
Реализиране на проект за ремонт, обновление и енергийна ефективност на училища в населени места
с демографски потенциал за развитие на средно общообразователно училище

3000.00

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.1.2.1.1

Проект за преобразуване, ремонт,
преоборудване, обзавеждане и въвеждане в
действие на средно общообразователно
училище в с. Скалица

1500.00

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

Х

X

X

Х

Х

Х

Х

2.1.2.1.2

Проект за създаване на условия за
професионално обучение и квалификация в
учебните заведения от общинската
образователна инфраструктура

1500.00

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

Х

X

X

Х

Х

Х

Х

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община/ТГС

Община

X

X

Х

Х

Х

Х

Мярка 2.1.2.2.
Реализиране на инвестиционен проект за проектиране и изграждане на общежитие към средните
общообразователни училища в община Тунджа

1000.00

Проект за изграждане, оборудване,
обзавеждане и въвеждане в действие на
ученическо общежитие към средно
общообразователно училище

1000.00

Специфична цел 2.1.3:
Създаване на условия за пълно включване на децата в образователната система и превенция на
ранното напускане

1100.00

2.1.2.2.1

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Мярка 2.1.3.1.
Реализиране на проекти за оптимизиране на мрежата на общинските детски заведения и повишаване
на техния капацитет

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1100.00

2.1.3.1.1

Проект за проектиране, изграждане,
оборудване и въвеждане в експлоатация на
детско заведение в село Хаджидимитрово

600.00

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

2.1.3.1.2

Проект за създаване на условия за целодневна
задължителна предучилищна подготовка в
общински училища

500.00

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община/ТГС

Община

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

МТСП/Община/
ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

Приоритет 2.2.
Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността и риска от социална
изолация.

12545.00

Специфична цел 2.2.1:
Подобряване на условията за заетост и професионална реализация на всички социални групи

600.00

Мярка 2.2.1.1.
Реализиране на проекти насочени към наемане на младежи на възраст до 29 години и дългосрочно
безработни

250.00

2.2.1.1.1.

Публично-частен проект с НПО в подкрепа
обучение, трудова адаптация, социализация на
работното място на младежи до 29г. и
трайнобезработни лица

250.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Мярка 2.2.1.2.
Реализиране на инициативи и проекти в подкрепа на полупазарните стопанства за повишаването на
самонаемането

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

350.00

2.2.1.1.2.

Публично-частен проект с НПО в подкрепа на
полупазарни стопанства на младежи до 29г. и
трайнобезработни лица получили обучение по
проект 2.2.1.1.1.

250.00

СГО/Община/
ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1.1.2.

Проект за обучения по мярката на ПРСР за
полупазарните стопанства насочен към
социално уязвими групи

100.00

СГО/Община/
ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

X

X

X

X

МТСП/Община

Община

X

X

X

X

X

X

X

Община/
МТСП

Община

X

X

X

X

X

X

X

Специфична цел 2.2.2:
Развитие на социалните услуги и социално включване в малките населени места

11945.00

Мярка 2.2.2.1.
Реализиране на проекти за разширяване спектъра и обхвата на социалните услуги в общността за
домашна грижа

2520.00

2.2.2.1.1

Проект: Предоставяне на алтернативни
социални услуги в домашна среда

Мярка 2.2.2.2.
Реализиране на проекти водещи до разширяване на услугата домашен социален патронаж и
обществена трапезария

2.2.2.2.1

Проект: Надграждане на дейностите,
преоборудване на базата на социална услуга
домашен социален патронаж и обществена
трапезария

2520.00

400.00

400.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

Мярка 2.2.2.3.
Реализиране на проекти за създаване на дневни центрове за грижи за стари хора и лица с увреждания

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

850.00

2.2.2.3.1

Проект: Изграждане, реновиране, обзавеждане
и оборудване на подходящи сгради за
създаване на дневни центрове и предоставяне
на социални услуги, насочени към възрастни
хора и семейства, деца и лица с увреждания

500.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

X

X

Х

Х

2.2.2.3.2

Проект: Изготвяне на проекти за техническа
обезпеченост, преустройство, модернизация,
преоборудване и прилагане на мерки за
енергийна ефективност на съществуващата
материална база, предоставящи дневен тип
социални услуги

350.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

X

X

Мярка 2.2.2.4.
Реализиране на проекти за създаване на защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип и
резидентен тип социални услуги за временно настаняване

2100.00

Проект: Проектиране, изграждане, оборудване
и въвеждане в експлоатация на защитени
жилища и предоставяне на социални услуги в
тях

500.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

Х

Х

2.2.2.4.1

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.2.4.2

Проект: Проектиране, изграждане, оборудване
и въвеждане в експлоатация на центрове за
настаняване от семеен тип и предоставяне на
социални услуги в тях

800.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

2.2.2.4.3

Проект: Проектиране, изграждане, оборудване
и въвеждане в експлоатация на социални
услуги от резидентен тип и предоставяне на
социални услуги в тях

800.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мярка 2.2.2.5.
Разкриване на центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция

900.00

2.2.2.5.1

Проект: Разкриване на центрове за обществена
подкрепа, социална рехабилитация и
интеграция

500.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.2.5.2

Проект: Предоставяне на мобилни интегрирани
услуги на деца, лица и семейства и общности

400.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мярка 2.2.2.6.
Реализиране на проекти за предоставяне на нови социални услуги за уязвими общности предлагащи
защитена заетост в социални предприятия

1400.00

2.2.2.6.1

Проект: Изграждане, оборудване и въвеждане в
експлоатация на социални предприятия със
защитена заетост

1000.00

2.2.2.6.2

Насърчаване на социалната заетости
социалното предприемачество в разкрити
действащи социални предприятия

400.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Мярка 2.2.2.7.
Реализиране на проекти за социализация на деца, семейства, лица с увреждания и самотни хора в риск
чрез предоставяне на интегрирани услуги

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1125.00

2.2.2.7.1

Проект: Изграждане на общоностен център за
деца и семейства с Център за ранна
интервенция на уврежданията и предоставяне
на интегрирани услуги за деца и родители в
риск

725.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

2.2.2.7.2

Проект: Изграждане на здравно-социален
общностен информационен център с клонова
мрежа от бюра за социални услуги

400.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

Мярка 2.2.2.8.
Реализиране на проекти за обновление на общински сграден фонд и реконверсия в социални жилища

2.2.2.8.1

Проект: Проектиране, ремонт, обновление и
реконверсия на сгради общинска собственост в
населените места в социални жилища

Мярка 2.2.2.9.
Реализиране на проекти за изграждане на нови социални жилища

2.2.2.9.1

1500

1500

1500

Проект: Проектиране, изграждане, оборудване
и въвеждане в експлоатация на нови социални
жилища

1500

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

28

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

Мярка 2.2.2.10.
Реализиране на проекти за обновление, енергийна ефективност и преоборудване на общински
социален сграден фонд и инфраструктура

2.2.2.10.1

Проект: Проектиране, изграждане/обновление,
мерки за енергийна ефективност и
преоборудване на общински социален сграден
фонд и прилежаща инфраструктра в
населените места

Специфична цел 2.2.3:
Подобряване на условията за лична и обществена сигурност

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

Х

Х

Х

500

500.00

ОП и други донорски
програми/МТСП/
Община

Община

Х

Х

Община

Община

X

X

220.00

Мярка 2.2.3.1.
Реализиране на проекти за видеонаблюдение в населените места от община Тунджа
Проект: Проектиране, изграждане и въвеждане
в експлоатация на система за
2.2.3.1.1
видеонаблюдение във всички 44 населени
места

220.00

220.00

Приоритет 2.3.
Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до обектите на здравната
инфраструктура.

1350.00

Специфична цел 2.3.1.
Подобряване на нивото на здравна превенция и достъпа до доболничната и болничната помощ

1350.00

Мярка 2.3.1.1.
Реализиране на проекти за оптимизация, модернизация и преоборудване на филиалите на ЦСМП

200.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

2.3.1.1.1

Проект: Оптимизация на дейностите,
модернизация и преоборудване на филиалите
на ЦСМП в селата Тенево и Скалица

Мярка 2.3.1.2.
Реализиране на проекти за създаване на рехабилитационни центрове за възрастни хора

200.00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ОП и други донорски
програми/МЗ/
Община

Община

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

МТСП/Община/
ОП и други донорски
програми

Община

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

500.00

Проект: Изграждане на рехабилитационен
център за възрастни хора в дома за стари хора
с. Болярско и изграждане на жилища от
резидентен тип

500.00

Мярка 2.3.1.3.
Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в образователната система
на общината

200.00

2.3.1.2.1

Период на реализация

Отговорник

2.3.1.3.1

Проект: Организиране на регулярни скрининг
прегледи в общностен център

100.00

МЗ/СГО/
Община

Община

X

X

X

X

X

X

X

2.3.1.3.2

Проект за обновление на базата и
оборудването на медицинските кабинети в
училищата и детските заведения от общината

100.00

МЗ/СГО/
Община

Община

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

Мярка 2.3.1.4.
Реализиране на проекти за здравен скрининг и превенция на здравния риск в населените места чрез
здравни медиатори

300.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
2.3.1.4.1

Проект: Обучение, оборудване и организиране
на услугата здравен медиатор в населените
места

Мярка 2.3.1.5.
Реализиране на проекти насърчаващи двигателната активност и здравословния начин на живот на
деца и младите хора в общината

2.3.1.5.1

Пилотен проект за подопомагане на
здравословния начин на живот чрез закупуване
на велосипеди, изграждане на вело алеи и на
велостоянки в дворовете на училищата,
детските заведения и ученическите общежития.

300.00

150.00

2500

Специфична цел 2.4.1.
Съхранение на материалното и нематериалното културно наследство на територията на община
Тунджа

2500

Мярка 2.4.1.1.
Реализиране на проекти за обновление на културната инфраструктура

2000

Проект за обновление и мерки за енергийна
ефективност на сградата на читалищата в
населните места

Мярка 2.4.1.2.
Реализиране на проекти разширяващи и разнообразяващи културно-просветната дейност на
територията на общината

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

МЗ/СГО/
Община

Община

X

X

X

X

X

X

МОН/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

X

X

X

X

ОП и други донорски
програми

Община

X

X

X

150.00

Приоритет 2.4.
Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и развитие на културното
наследство.

2.4.1.1.1

Период на реализация

Отговорник

2000

500.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

2016
X

2.4.1.2.1

Проект: Организиране на нови културни
прояви читалищата насочени към учениците и
младежите от общината

50.00

СГО/ОП и други
донорски програми

Община

X

X

2.4.1.2.2

Проект за обновление на реквизита,
музикалните инструменти и базата на
фолклорен ансамбъл „Тунджа” и самодейните
колективи

150.00

СГО/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

50.00

СГО/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

250.00

СГО/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

2.4.1.2.3

2.4.1.2.4

Проект за разработване и развитие на клубове
по интереси към читалищата в община Тунджа
Проект за популяризиране на национално и
международно ниво на Маскарадния фестивал
„Кукерландия”, празника „От Цветница до
Гергьовден”, празника надсвирване за
тъпанджии „Ангел Кръстев”, „Международен
младежки фестивал Тунджа – творчество и
иновации” и други като нематериално културно
наследство

Приоритет 2.5.
Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните услуги за гражданите.

1490.00

Специфична цел 2.5.1.
Нарастване на броя на реализираните публични проекти и предоставянето на ефективни публични
услуги

1490.00

Мярка 2.5.1.1.
Подкрепа за проекти развиващи административния капацитет на общинската администрация

790.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

X

X

2016

2.5.1.1.1

Проект: Подобряване на административния
капацитет и предоставяните услуги чрез
обучения и преквалификация на общинската
администрация в областта на публичните
услуги

200.00

ОПДУ/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

2.5.1.1.2

Проект: Подобряване на административните
услуги за граждани чрез оптимизиране на
документооборота и въвеждане на система за
електронни услуги, наблюдение и контрол

500.00

ОПДУ/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

2.5.1.1.3

Проект за обучения на общинската
администрация в областта на социалните
дейности, културните дейности, устойчивото
развитие на селските райони

90.00

ОПДУ/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

Мярка 2.5.1.2.
Предоставяне на качествени административни услуги

2017

2018

2019

2020

700.00

2.5.2.1.1

Проект "Подобряване на процесите по
предоставяне на административни услуги чрез
въвеждане на комплексни административни
услуги''

400.00

ОПДУ

Община

X

X

X

X

X

X

2.5.2.1.2

Проект "Изграждане и надстрояване
инструментите на електронното управление
чрез доставка на хардуер и системен софтуер
за дейността"

300.00

ОПДУ

Община

X

X

X

X

X

X

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА

34930.00

Стратегическа цел 3:
Развитие на техническа инфраструктура водеща до растеж и опазване на околната среда

34930.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Приоритет 3.1.
Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура.

23190.00

Специфична цел 3.1.1.
Обновление на техническата инфраструктура в населените места

10000.00

Мярка 3.1.1.1.:
Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, алеи, зелени площи и съпътстваща
инфраструктура

4250.00

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

X

X

2016

2017

2018

2019

2020

3.1.1.1.1

Проект: Разработване на интегриран план за
обновяване на населените места в община
Тунджа

150.00

ОП и други донорски
програми

Община

3.1.1.1.2

Проект: Изграждане на паркинг в централната
зона на село Тенево.

100.00

ОП и други донорски
програми / Община

Община

X

X

3.1.1.1.3

Проект: Проектиране и обновление на зелените
площи, алеи, тротоари и съпътствата
инфраструктура в населените места

2000.00

МИП/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

X

X

X

X

3.1.1.1.4

Проект: Проектиране и обновление на пътища,
тротоари и съпътствата инфраструктура в
населените места

2000.00

МИП/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

X

X

X

X

Мярка 3.1.1.2.:
Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и публично осветление в населените места
от общината

2000.00

МИП/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

3.1.1.2.1

Проект: Цялостна реконструкция на системата
на уличното осветление в населените места от
община Тунджа

2000.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

X
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Мярка 3.1.1.3.:
Обновление и/или изграждане на нова водопроводна и канализационна инфраструктура в населените
места от общината

3500.00

Проект: Обновление на ВиК инфраструктурата
в селата

3500.00

3.1.1.3.1

Мярка 3.1.1.4.:
Обновление и/или изграждане на нови телекомуникационни мрежи

3.1.1.4.1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

МИП/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

МИП/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

МИП/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

X

X

X

250.00

Проект: Изграждане на подземна оптична
инфраструктура за доставка на интернет в
населените места от общината

250.00

Специфична цел 3.1.2.
Обновление на общинска пътна инфраструктура

13000.00

Мярка 3.1.2.1.:
Обновление на общински пътища

13000.00

3.1.2.1.1

Период на реализация

Отговорник

Проект: Обновление и рехабилитация на
общинската пътна инфраструктура

13000.00

Специфична цел 3.1.3.
Подобряване на осигуреността с устройствени планове

190.00

Мярка 3.1.3.1.:
Изработване на нови ПУП в подкрепа на инвестиционното проектиране на територията общината

190.00

3.1.3.1.1

Проект за изготвяне на ПУП на Лесопарк
„Бакаджик”

50.00

Община

Община

X

X

3.1.3.1.2

Проект за изготвяне на ПУП на поселище
„Драма”

30.00

Община

Община

X

X

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ТУНДЖА 2014-2020
Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

3.1.3.1.3

Проект за изготвяне на ПУП на средновековен
пограничен вал „Еркесията”

20.00

Община

Община

X

X

3.1.3.1.4

Проект за изготвяне на ПУП на Местността
Манастирски възвишения

30.00

Община

Община

X

X

3.1.3.1.5

Проект за изготвяне на ПУП на индустриална
зона при с. Окоп

30.00

Община

Община

X

X

3.1.3.1.6

Проект за изготвяне на ПУП на индустриална
зона при с. Хаджидимитрово

30.00

Община

Община

X

X

1500.00

МИП/МОСВ/
ОП и други донорски
програми/
Община

Община

1500.00

МИП/МОСВ/
ОП и други донорски
програми/
Община

Община

Приоритет 3.2.
Подобряване качествените характеристики на околна среда. Опазване и възстановяване на природните
ресурси.

7300.00

Специфична цел 3.2.1.:
Подобряване на параметрите на околната среда в селищата от общината

3000.00

Мярка 3.2.1.1.:
Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места

3000.00

3.2.1.1.1.

Проект за изграждане на площадка за
временно съхранение на растителни отпадъци
по населени места

3.2.1.1.2.

Проект за доставка на нови контейнери за ТБО
и обслужваща сметоизвозваща транспортна
техника в населените места

Специфична цел 3.2.2.:
Подобряване на параметрите на околната среда извън селищата от общината

4300.00

Мярка 3.2.2.1.:
Разработване на проекти насочени към устойчиви екологични практики

1000.00
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

2016

2017

X

X

X

2018

2019

2020

X
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

3.2.2.1.1.

Проект за изграждане на площадки за
компостиране на биоразградими отпадъци

Мярка 3.2.2.2.:
Разработване на проекти за идентифициране, оценка, закриване и саниране на нерегламентираните
сметища в общината

3.2.2.2.1

Проект: Ликвидиране и рекултивация на
терените с нерегламентираните сметища в
землищата на населените места от община
Тунджа

Мярка 3.2.2.3.:
Реализиране на проекти насочени към подобряване на параметрите на повърхностни и подземни водни
тела

1000.00

Период на реализация

Отговорник
2014

МИП/МОСВ/
ОП и други донорски
програми/Община

Община

МОСВ/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

2015

2016

2017

2018

X

X

2019

2020

X

X

X

X

2000.00

2000.00

3300.00

3.2.2.3.1

Проект за почистване и корекция на дерета

1000

МОСВ/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

3.2.2.3.2

Проект за ремонтни дейности, превантивен
технически мониторинг и контрол върху
състоянието на язовирите общинска
собственост

2300.00

МОСВ/ОП и други
донорски програми/
Община

Община

Приоритет 3.3.
Повишаване качеството на селищната среда

4440.00

Специфична цел 3.3.1.:
Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт

4440.00

Мярка 3.3.1.1.
Подкрепа за проекти за изграждане на материално-техническа база на масови спортни игри

2950.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

X

X

X

X

X

X
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Период на реализация

Отговорник

хил. лв.

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

3.3.1.1.1

Проект за изграждане на футболно игрище в с.
Тенево

500.00

ОП и други донорски
програми/Община/
СГО/Частен

Община

3.3.1.1.2

Проект за обновление на материалнотехническата база на спортни клубове

100.00

ОП и други донорски
програми/Община/
СГО/Частен

Община

3.3.1.1.3

Проект за изграждане на мултифункционална
спортна зала за клубни спортове в с. Безмер
вкл. с ПЧП

300.00

ОП и други донорски
програми/Община/
СГО/Частен

Община

3.3.1.1.4

Проект: Довършване на строителството и
оборудване на Спортен комплекс с. Кабиле вкл.
с ПЧП

450.00

ОП и други донорски
програми/Община/
СГО/Частен

Община

3.3.1.1.5

Проект за изграждане на плувен басейн и
прилежащи спортни съоръжения в с. Генерал
Инзово вкл. с ПЧП

100.00

ОП и други донорски
програми/Община/
СГО/Частен

Община

3.3.1.1.6

Проект: Изграждане на спортни и детски
площадки в селата

1500.00

ОП и други донорски
програми/Община

Община

X

X

X

X

Мярка 3.3.1.2.
Подкрепа за проекти за обновление на религиозни храмове и мемориални паметници с културна и
социална значимост

X

2018

2019

X

X

2020

X

X

X

1490.00

3.3.1.2.1

Проект за обновление и реставрация на 43-те
войнишки паметника и прилежащото им
пространство на територията на 38 населени
места от община Тунджа

90.00

ОП и други донорски
програми/Община

Община

3.3.1.2.2

Проект за външно обновление и вътрешна
реставрация на храмовете в населените места

1400.00

ОП и други донорски
програми

Община

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”

X

X
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Общински план за развитие на община Тунджа 2014-2020
Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4.
ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4600.00

Стратегическа цел 4: Стартиране на териториални инициативи за сближаване

4600.00

Приоритет 4.1.
Развитие на сътрудничеството с общини, областна администрация, РАО "Тракия". Трансгранично и
международно сътрудничество.

4600.00

Специфична цел 4.1.1.:
Реализиране на териториални инициативи с общини, обл. администрация, РАО "Тракия" и
трансгранични инициативи

4600.00

Мярка 4.4.1.1.
Сътрудничество между общини в област Ямбол и Югоизточен планов регион и РАО "Тракия"

1000.00

4.4.1.1.1

Участие в съвместни проекти с общини от
област Ямбол

250.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

4.4.1.1.2

Участие в съвместни проекти с общини от
Югоизточен район от ниво 2

250.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

4.4.1.1.3

Участие в съвместни проекти с РАО "Тракия"

300.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

4.4.1.1.4

Участие в съвместни проекти с НПО

200.00

ОПИК/ОП и други
донорски програми/
Община/Частен

Община

X

X

X

X

X

X

X

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.
Мярка 4.4.1.2.
Трансгранично сътрудничество

Период на реализация

Отговорник
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3000.00

4.4.1.2.1

Участие в проекти по програмите на ЕС за
трансгранично сътрудничество с Турция и
Гърция

1000.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

4.4.1.2.2

Съвместни бизнес инициативи с общини от
Турция и Гърция

1000.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

4.4.1.2.3

Интеграция в Еврорегион

1000.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

Мярка 4.4.1.3. Сътрудничество с общини от ЕС и международно сътрудничество

600.00

4.4.1.3.1

Поддържане на съществуващите
международни контакти

200.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

4.4.1.3.2

Активно участие в програмите за
побратимяване между общини

150.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Община

X

X

X

X

X

X

X

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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Наименование

Номер
на проект

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

хил. лв.

4.4.1.3.3

Участие в мрежата на общините от ЕС за
обмяна на опит и добри практики
Общо всички приоритетни области

250.00

ОП и други донорски
програми/
Община/ТГС

Период на реализация

Отговорник

Община

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

X

X

X

X

X

X

X

85240.00

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.”
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3
Ниво на
заетост
/%/

НИРД
/% от
БВП/

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА

Цели за намаляване
на емисиите на СО2

Енергия от
възобновяеми
източници

75%

3%

- 20%
/спрямо 1990 г./

20%

76%

1,5%

- 20%

16%

75%

1,5%

75%

1,5%

Енергийна ефективност намаляване на потреблението
на енергия /%/

Европейски съюз
Увеличаване на енергийната
ефективност с 20%,
равняващо се на 368 Мтне
България
25%

Преждевременно
напускане на
училище /%/

Висше
образование
/%/

Намаляване на
населението,
застрашено от
бедност или
социална изолация
/бр./

10%

40%

25%
/20 000 000 бр./

11%

36%

16%
/260 000 бр./

32%

16%

32%

16%

Югоизточен район
- 20%
16%
25%
14%
3
Област Ямбол
- 20%
16%
25%
14%
Принос към Стратегия ‘‘Европа 2020‘‘ на национално, регионално и областно ниво

Източник: Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Регионален план за развитие на Югоизточен район от
ниво 2 за периода 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на област Ямбол за периода 2014-2020 г.

3

Стойностите на област Ямбол са аналогични на ЮИР поради липсата на оценка в областната стратегия за развитие.

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 123 / 157

Принос към Стратегията ‘‘Европа 2020‘‘

Община Тунджа

Заетост на населението на възраст между 20-64 г.

75%

Инвестиции в НИРД /% от БВП/

1,5%

Цели ,,20/20/20‘‘ по отношение на
климата/енергията:
- съкращаване на емисиите на CO2

- 20%
/спрямо 1990 г./

- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление

16%

- повишаване на енергийната ефективност

25%

Намаляване дела на преждевременно напусналите

11%

училище до:
Нарастване дела на висшистите на 30-34 г.
Намаляване на хората под националните прагове

10%
16 % /3700 д./

на бедност с:
Принос към Стратегия ‘‘Европа 2020‘‘ на общинско ниво
3.1

Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа на територията на област Ямбол
В областната стратегия на област Ямбол за периода 2014-2020 са определени районите за

целенасочена подкрепа (РЦП) на територията на областта. Целта е да се създадат условия за ефективна
териториална концентрация на ресурсите и за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на
развитие на отделните общини. Определянето на РЦП в област Ямбол се основава на следните групи
критерии - икономически, социални и инфраструктурни:


равнището и динамиката на икономическо развитие, структурата на икономиката, заетостта и
безработицата;



степента на изграденост на техническата инфраструктура;



демографската, социалната и селищната структура,



географското положение и наличния потенциал за постигане на целите за развитие на
съответната община.

В териториалния обхват на РЦП в област Ямбол са включени всички общини съобразно съответните
стойности по показателите. Данните отчитат по-слабо развита икономика, по-ниска работна заплата от
Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.
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средната за страната, по-висока безработица от средната, застаряващо население, по-ниска гъстота на
населението, недостатъчно развита пътна инфраструктура, възпрепятстваща връзките на населените места
с общинския център и помежду им, дефицити в канализационната инфраструктура и проблемно
водоснабдяване.
Областната стратегия категоризира общините на територията на областта по степен на „уязвимост” в
зависимост от общото влияние на показателите върху конкурентоспособността, устойчивото развитие и
просперитета на съответните общини.
Териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа са разработени в два варианта. Като
уязвимостта е оценена в категории (І категория - висока степен на уязвимост; VІІІ категория - ниска степен на
уязвимост). Областната стратегия оценява като по-реален вариант 2 при който категориите общини са както
следва:
ІІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 6 показателя – Болярово,
Стралджа, Тунджа;
ІV категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 5 показателя - Елхово;
VІІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 1 показател - Ямбол.
В останалите категории не попадат общини от област Ямбол.

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.
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4

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА4
Предмет на наблюдение, мониторинг и контрол на Общинския план за развитие е изпълнението на

целите и приоритетите за развитие на общината, съгласно конкретни физически и финансови индикатори,
4

Виж Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Тунджа 2014-2020

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 127 / 157

организацията и методи на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на
информация и публичност относно резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране
на регионалното и местното развитие.
За да се постигнат целите на наблюдението, мониторинга и контрола на Общинския план за развитие
на Община Тунджа 2014 - 2020 г. се предлага система за наблюдение, която отговаря на специфичните
условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие.
Системата за мониторинг и контрол на изпълнението на Общинския план обхваща 4 основни компонента:
•

органите за наблюдение и методите на тяхната работа;

•

индикаторите за наблюдение;

•

източниците на информация, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализирането на информацията;

•
4.1

системата на докладване за изпълнението.

Органи за наблюдение и контрол на изпълнението на Общинския план за развитие
Най-висшият орган за мониторинг и контрол на Общинския план за развитие на Община Тунджа е

Общинският съвет. В процеса на мониторинг на изпълнението на Общинския план за развитие Общинският
съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при
спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за
развитие.
Общинският съвет има следните права и задължения като орган за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие:
•

Да изисква осигуряване на информация, данни и прилагане на система от индикатори за
наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и
местно общинско развитие;

•

Да изисква координация на дейностите по наблюдението, мониторинга и контрола между
местните органи на изпълнителната власт с централните органи на власт и областна
администрация, с други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата
на принципа за партньорство;

•

Да изисква осигуряване на съответствие на действията по наблюдението с условията и
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените
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поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и
социалното включване в синхрон с хоризонталните политики на ЕС;
•

Да извършва обсъждане и приемане на доклади, отнасящи се до мониторинга и контрола,
върху документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, в частност
Общинския план за развитие на община Тунджа 2014-2020г.;

•

Да изисква осигуряване и прилагане на комуникационни правила и взаимодействие на всички
административни структури, участващи в процеса на изпълнение на Общинския план за
развитие и воденето на архив на комуникацията;

•

Да извършва разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение, мониторинг и контрол в случай на установяване на
пропуски;

•

Да изисква определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност,
относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на документите за стратегическо планиране в частност Общинския план за
развитие на община Тунджа 2014-2020г.

Кметът на община Тунджа е органът, който организира мониторинга и контрола на изпълнението на
Общинския план за развитие. Резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие се обобщават в годишен доклад. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие, се изготвя по определен от Кмета на общината ред. В него се акцентира върху
степента на изпълнение на Общинския план за развитие, програмата за реализация на плана и конкретните
резултати от реализацията на отделните проекти.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие съдържа
информация за:
•

общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност промените в социалноикономическите условия в общината, синергични пространствени ефекти с местно и регионално
значение;

•

постигнатия напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на Общинския план за
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

•

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.:
o мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
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o преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за развитие
през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
o мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на
Общинския план за развитие;
o мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие със
секторните политики, планове и програми на територията на общината;
o мерките за прилагане принципа на партньорство;
o резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
o заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Общинския план за развитие.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се публикуват на
сайта на община Тунджа и електронно се изпращат до всички социално-икономически партньори.
4.2

Индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Тунджа
2014-2020
Съществува разнообразие от методи и подходи за реализация на дейностите по мониторинг на

изпълнението на политики, всяка една система за мониторинг следва да съдържа няколко компонента.
Очаквани резултати - От особена важност за успешното и ефективно осъществяване на дейностите
по мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно дефиниране на очакваните резултати от изпълнението
на конкретна политика за развитие. Органът, отговорен за изпълнението на съответната политика следи, още
на етап планиране да дефинира ясно желаният ефект – очакваната промяна в социално-икономическото
състояние на територията (вкл. преки и косвени ефекти), в резултат на реализацията на конкретните
дейности по изпълнение на политиките за развитие.
Ключови индикатори за мониторинг - Индикаторите за мониторинг представляват конкретни
измерими данни за физическото и финансовото изпълнение на плана и постигнатите резултати, чрез които
се отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в Общинския план за
развитие на Община Тунджа.
С оглед на предмета на измерване индикаторите за наблюдение биват следните видове:


индикатори за ресурси (измерват използваните ресурси);



индикатори за продукти

(измерват продуктите,

непосредствено реализирани при

изпълнението на съответните дейности);
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индикатори за резултати (измерват количествено и качествено осъществената промяна за
целевите групи от реализацията на дейността);



индикатори за въздействие (осъществения принос за изпълнението на приоритетите и
мерките за развитие от по-висш йерархичен порядък /синергичен ефект/ извън
непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти). Те включват например
средносрочни въздействия върху: a) преките адресати или бенефициенти; б) хора или
организации, към които политиката/програмата не е пряко насочена; в) непредвидени
въздействия.



индикатори за контекст / валидни са за цялата територия, население или по-големи
обществени групи, без да се прави разграничение между тези, които са били обхванати от
политиката/програмата и тези, които не са били достигнати от нея.

Индикаторите за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Тунджа 2014-2020 г. са
разработени, базирайки се на факта, че това е документ за регионално развитие на най-ниското
самоуправляващо се териториално ниво в Р. България. Предложените индикатори са основно индикатори за
продукт и индикатори за резултат, като сравнително по-ограничено се ползват индикатори за въздействие,
тъй като тяхното измерване е по-сложно и изисква по-дълги редици на наблюдение. Индикаторите за ресурси
се прилагат за измерване на изразходваните финансови средства при изпълнението на програмата за
реализация на плана.
Посочените по-долу индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Тунджа са групирани съобразно възприетата структура на плана по стратегически приоритети –
мерки – проекти. Реалното измерване на индикаторите ще се извършва непосредствено на нивото на
конкретните проекти и по-нататък ще се обобщават на по-високите йерархични нива на плана – на нивото на
съответните мерки и стратегическите приоритети на плана.
За оценката на индикаторите може да се приложи добрата практика на ПРООН / Източник: UNDP
Guide for Monitoring and Evaluation, 2002/
Примерна оценъчна матрица:
Точкова система за избор на индикатори
Показатели
за
изпълнение
Индикатор 1
Индикатор 2

Характеристики на индикаторите
А
х
-

Б
х
-

В
х
х

Г
х
-
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Е
х
х

Общ
резултат

Избор
Да/Не

6
3

Да
Не
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…………..
Индикатор n
x
x
x
x
4
Да
Легенда:
А - Значението на индикатора е ясно
Б – Данните са достъпни
В – Дейността по събирането на данни е правомощията на екипа и не са необходими
външни експерти за допълнителен анализ
Г – Индикаторът е достатъчно представителен относно планираните резултати
Д – Индикаторът е реален и може да се наблюдава
Е – Индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и
определи
Индикаторите на Общинския план за развитие на Община Тунджа 2014-2020 г. отговарят на следните
изисквания:
• ясно определени;
• възможно най-опростени;
• ограничени на брой;
• количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за измерване на динамичната
устойчивост чрез оценка на нагласите и поведението);
• основаващи се на детайлизирани обобщени данни;
• съобразени с целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Ямбол и
Регионалния план за развитие на Югоизточния район от ниво 2 и съответстващите им индикатори.
Когато даден резултат не е възможно да бъде пряко измерен поради прекомерни разходи, сложност
или други фактори, в конкретната ситуация ще се ползват адекватни на съответната мярка заместващи
индикатори.
4.2.1

Система от индикатори
Системата от индикатори, която ще се използва за наблюдението и контрола на изпълнението на

Общинския план за развитие на Община Тунджа 2014-2020 г., е систематизирана по приоритетни области,
приоритети и мерки.
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ
Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната икономика.
Приоритет 1.2. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции. Развитие на партньорства.
Приоритет 1.3. Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм.
Приоритет 1.4. Развитие на модерно и конкурентноспособно земеделие.
Индикатори:
•

Брой изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството и инвестициите;

•

Брой МСП, получили информационно-консултантски услуги;

•

Брой местни предприятия, получили финансиране чрез схеми за безвъзмездна помощ за стартиращи
предприемачи;

•

Брой местни предприятия, получили финансиране чрез гаранционни схеми и финансови инструменти
за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП;

•

Общ размер на полученото от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП
безвъзмездно финансиране финансовите схеми;

•

Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП финансиране
обезпечено от гаранции, предоставени от гаранционни схеми и фондове.

•

Брой местни фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и)

•

Брой на бизнес форумите проведени на територията на община Тунджа в подкрепа на изграждането
на бизнес мрежи и клъстери

•

Брой реализирани проекти за публично-частни партньорства

•

Площ на реконструираната пътна инфраструктура в производствените зони (кв.м.).

•

Брой нови ПУП в производствените зони

•

Брой реализирани проекти за производство на енергия от ВЕИ

•

Брой реализирани проекти за производство на енергия от когенерация

•

Брой реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на производствени сгради,
процеси и/или инсталации

•

Брой реализирани проекти в подкрепа на местни занаяти и производства

•

Брой реализирани иновативни проекти създали „полезен модел” или „патент”

•

Брой на сключените партньорства между местни предприятия, университети и научноизследователски институции и лаборатории

•

Брой новосъздадени добри практики за устойчив туризъм

•

Брой на новосъздадените места за настаняване в туризма
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•

Брой на разработените и пазарно предлагани регионални туристически пакети

•

Брой новосъздадени индустриални паркове

•

Брой новосъздадени/реновирани сгради - общинска собственост

•

Площ на новосъздадените/реновирани сгради - общинска собственост (кв.м.).

•

Брой туристически атракции, създадени или реновирани и експонирани

•

Брой новоразработени туристически продукти на територията на общината

•

Брой обучени предприемачи и служители на общинската администрация

•

Темп на нарастване на оборотите на стопанските субекти в общината (в лв. и %)

•

Темп на нарастване на данъчните приходи на общината (в лв. и %)

•

Брой новосъздадени земеделски организации по реда на ЗЗД или ЗЮЛНЦ

•

Брой на фермите в които се реализира биологично земеделие

•

Брой на реализираните проекти за опазване на околната среда

•

Брой на реализираните лесоустройствени проекти

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Приоритет 2.1. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за развитие на младите
хора.
Приоритет 2.2. Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността и риска от социална
изолация.
Приоритет 2.3. Повишаване качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до обектите на
здравната инфраструктура.
Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и развитие на
културното наследство.
Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните услуги за
гражданите и бизнеса.
Индикатори:
•

Брой на учениците, преждевременно напуснали училище

•

Съотношението между броя на здравите деца в училищна възраст, които трябва да постъпят в
училище и броя на реално постъпващите ученици

•

Брой на заетите лица с висше образование в средносписъчния състав на фирмите и институциите

•

Брой на реализираните проекти, подобряващи предлагането и търсенето на труд
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•

Брой на реализираните проекти, за обучение и преквалификация на заетите в частния и обществения
сектор

•

Брой на реализираните проекти, насочени към трайно безработни лица

•

Брой на реализираните проекти, насочени към смекчаване на младежката безработица до 29г.

•

Брой изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги за лица в риск или уязвими групи;

•

Брой лица, получили социални услуги по проекти за предоставяне на социални услуги за лица в риск;

•

Брой обекти с изградена достъпна среда за лица с увреждания;

•

Брой лица в неравностойно социално положение, обхванати от проекти и дейности за социално
включване;

•

Предприети и организирани квалификационни курсове за групи със специални нужди (бр.);

•

Ниво на безработица (брой на безработните лица, темп %);

•

Брой лица в неравностойно положение, обхванати от проекти/дейности по интегриране на пазара на
труда;

•

Брой на реализираните проекти за деинституционализация на домове за възрастни хора и хора с
увреждания

•

Брой на реализираните проекти, насочени към ромската общност и интеграция

•

Брой на новосъздадените/реновирани здрави заведения

•

Брой на реализираните проекти за закупуване и инсталиране на ново здравно оборудване

•

Брой изградена/реновирани обекти за културни, младежки и спортни дейности

•

Брой културни, младежки и спортни събития, организирани по проекти на общината.

•

Брой на реализираните проекти, подобряващи административното и информационно обслужване

•

Брой на реализираните партньорства

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА
Приоритет 3.1. Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура.
Приоритет 3.2. Подобряване качествените характеристики на околна среда. Опазване и възстановяване на
природните ресурси.
Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда.
Индикатори:
•

Дължина на рехабилитираната общинска пътна мрежа (км.);

•

Брой закупените нови екологични средства за обществен транспорт

•

Брой на проектите за енергийна ефективност на публични и жилищни многофамилни сгради;
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•

Изградена газопреносна мрежа (км.);

•

Брой на жилищните многофамилни и обществени сгради въвели в експлоатация системи за
производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди;

•

Брой на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет;

•

Изградена/рехабилитирана ВиК мрежа (км.);

•

Брой на домакинствата с подобрен режим на водоснабдяване;

•

Прогнозно намаляване на загубите на вода по мрежата (%);

•

Изградена/рехабилитирана хидромелиорационна мрежа (км.);

•

Обработваеми земеделски земи с хидромелиорации (дка.);

•

Брой на закритите и рекултивирани нерегламентирани депа за битови отпадъци;

•

Брой въведените системи в населените места за разделно събиране на битовите отпадъци;

•

Брой на изградените площадки за разделно събиране на битови отпадъци;

•

Брой на изградените пречиствателни станции за отпадни води;

•

Рехабилитирана улична мрежа в населените места (км);

•

Реновирани зелени площи и елементи на зелената система (кв.м.);

•

Изградени детски площадки (бр.)

•

Брой на реализираните проекти за благоустрояване в селата на общината.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ
Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи.
Приоритет 4.2. Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни икономически дейности.
Приоритет 4.3. Териториално сътрудничество на институционално ниво /регионални инициативи.
Индикатори:
•

Брой на осъществените сътрудничества със съседни общини и области, подобряващи транспортната
система;

•

Брой

на

осъществените

сътрудничества

за

подготовка

и

изпълнение

на

съвместни

проекти/партньорства;
•

Брой на осъществените сътрудничества с други градове, общини, административни области, региони,
вкл.

от

съседни

държави

за

реализацията

на

дейности

от

съвместен

интерес

(проекти/инициативи/прояви).
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4.3

Източници на информация за извършване на наблюдение
Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на изпълнението на

Общинския план за развитие ще се базират на данни на Националния статистически институт, на
административната статистика на Агенцията по заетостта, на общинската информационна система, както и
на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация.
За да могат да послужат за мониторинг или оценка на въздействие на конкретна политика,
индикаторите трябва да позволяват използване на достатъчно голяма база данни. Ето защо най-подходящо
е да се използват показатели, включени в официалната статистическа информация, които се събират и
изчисляват от НСИ и Евростат. Това прави използваните показатели и извършения мониторинг сравним на
национално и международно ниво.
Като основни източници на информация за параметрите на съответните индикатори на Общинския
план за развитие на Община Тунджа 2014-2020 г. ще се използват:
•

Годишни/междинен доклади за изпълнение на Общинския план за развитие на общината от
предходни години;

•

Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани
от европейските фондове (ИСУН);

•

Въпросници и/или карти за анкетиране на членове на Общинския съвет, общински експерти и
гражданите в общината, социологически проучвания;

•

Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите партньори
на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на Общинския план за развитие;

•

Работна

статистика,

работни

документи

и

бележки,

комуникационни

масиви

и

кореспонденция, създадени от общинската администрация по време на изготвяне и
изпълнение на Общинския план за развитие;
•

Информация относно предишни осъществени планове и проекти на местно ниво;

•

Статистически данни, създавани и обработвани от общината и/или нейни отделни
административни звена;

•

Статистически данни, създавани и обработвани от общински предприятия;

•

Статистически данни, създавани и обработвани от институции на издръжка от общинския
бюджет;

•

Актуализация на Общинския план за развитие (ако има такава);

•

Актуализация на Областната стратегия за развитие на област Ямбол (ако има такава);
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•

Актуализация на Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2; (ако има
такава)

•

Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината;

•

Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро – Тунджа;

•

Данни от Дирекция “Агростатистика” към Министерство на земеделието и горите;

•

Данни от Дирекция “Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна агенция по околна
среда;

•

Секторни стратегии;

•

Доклади/публикации на неправителствени организации, засягащи тематични области или
територията /вкл. части от нея/ на община Тунджа;

•

Научни изследвания и научни публикации, засягащи тематични области, местни политики и
територията /вкл. части от нея/ на община Тунджа;

•

Доклади за степента на изпълнение на действащите Оперативни програми за периода 20142020;

•

Доклади за степента на изпълнение на Регионален план за развитие на Югоизточен район от
ниво 2 за периода 2014-2020;

•

Доклади за степента на изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на
Република България за периода 2012-2022 г.

•

Доклади/актуализации отнасящи се до Националната концепция за пространствено развитие
за периода 2013-2025г.

•

Други източници, по текуща преценка на ръководството на община Тунджа.

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние /status quo/ и
проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план. По тази
причина е важно да се обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез
които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на съответния проект, мярка и приоритет.
Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във времето ще се използват целеви
въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или граждани на общината. Ако не може да се
установи конкретна промяна чрез използването на въпросник, следва да се формулира измерител на
текущото състояние, който да се използва при бъдещи справки.
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4.4

Система за събиране и докладване на мониторингова информация

4.4.1

Процедури за мониторинг
В практиката съществуват редица видове мониторинг, които се разделят и групират въз основа на

различни критерии: период на извършване, гледна точка на провеждащият мониторинга; обект на
наблюдение и др.
За целите на мониторинга на местните политики за развитие на територията на Община Тунджа като
подход е избран – оценката на показатели или т.нар. benchmarking. Ефективното прилагане на посочения
подход в най-голяма степен гарантира адекватност на процеса по мониторинг на изпълнението на местните
политики. Той се основава на разработване на система от критерии и индикатори, чрез която се
осъществяват мониторинг и оценка на ключови обществени цели, политики и програми. Използването на
система от ключови индикатори има няколко важни положителни функции:


измерване степента на реализация на публични политики и програми и постигането на ключови
обществени цели;



оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на публичните институции при
реализацията на публичните политики и програми;



осигуряване на прозрачност за работата на публичните институции и реализиране принципите и
практиките на доброто управление;



осигурява проследяване на напредъка в развитието на важни обществени сфери въз основа на
обективни, достоверни и надеждни емпирични данни.

Общински план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020 г.

Стр. 139 / 157

5

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ5

5.1

Партньорството - елемент на социалния капитал в местното самоуправление
Партньорството е фундаментален принцип, който се прилага както в частния, така и в обществения

живот като важен елемент на социалните отношения. Чрез него се подпомага и укрепва икономическия и
социалния живот, спомага за стабилното и устойчивото развитие на общността, общината, региона и
страната.
Партньорството възниква на базата на ясни принципи, които осигуряват прозрачност на ролите и
отговорностите, разпределяне на ангажименти, делегиране на права и управленските ресурси между
участниците. Принципът на партньорството е свързан с трите най-общи цели на управлението на която и да
било организация:
-

ефективно управление на ресурсите;

-

точно определяне на целите на съвместната дейност;

-

повишаване на капацитета за развитието на определена дейност/процес/програма.

Всяко едно партньорство и процес на партньорство преминава през конкретни рискове и
предизвикателства:
- съмнение и липса на доверие към отсрещната страна;
- страх от загуба на идентичност и загуба на функции;
- неприемливо неравенство на властта и правомощията;
- лоша комуникация и диалог;
- липса на лидерство и ясни роли между партньорите;
- неясен и лош стил на работа;
- времеемко, за да се изградят доверие и нови отношения.
Партньорството е свързано с три основни етапа на взаимодействие:
1. Планиране на модели/правила за сътрудничество;
2. Разработване на механизми на управление, прилагане и наблюдение на тези правила;
3. Мониторинг, оценка и анализ на ефективността на сътрудничество.

5

Виж. Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР Тунджа 2014-2020
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5.1.1

Същност на партньорството
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община Тунджа. В

резултат на него Общината ще може да реализира процес съвместно, комуникирано с партньорите вземане
на решения и координирането на техните изпълнения.

В процеса на управление на политиките за

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни. С
помощта на партньорство може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще
гарантира успешното развитие на дейността.
Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко означава
съвместно вземане на решения и съвместни действие за изпълнение на тези решения. Решения, които
първоначално са общоприети от мнозинството партньори и притежават висока обществена подкрепа.
По принцип партньорствата могат да се разпределят по следния признак:
-

формални или неформални споразумения между местната администрация и заинтересовани
страни;

-

диалог и комуникация между различни заинтересовани страни по конкретен проект/проблем с
цел постигане на сходни позиции;

-

за съвместна работа по конкретен проблем/проект;

-

за постигането на обща цел.

За реализирането на партньорство са необходими две минимални първоначални стъпки. Първо, още
в самото начало на процеса на планиране и включване на партньорите, трябва да се установят принципите и
правилата за работа в партньорството. Второ, трябва да се проведе целенасочено проучване, което да
определи релевантните партньори, като същите подлежат на анализ на заинтересованите страни. На базата
на този анализ се определя тяхната роля в процеса на планиране, също така се избира способ за
привличане на всяка заинтересована страна (група, организация).
Заинтересованите страни (лица) са институции, организации, административни звена, общности
(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията
на публична политика/план и са нейни поддръжници или противници.
В България за систематично прилагане на принципа на партньорството се заговаря в края на 90-те
години, след решението страната ни да се присъедини към ЕС. Първоначално процесът на проникване на
принципите на партньорството се реализира в три свързани области: регионално развитие, подготовка за
участие в кохезионната политика на ЕС и социален диалог. Причините са, че те изискват участието на
множество институции, както публични, неправителствени и частни, така и изискват време и средства.
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Именно поради това в регионалното развитие принципът на партньорството се приема като основен. В
системата на регионалното развитие и политика той е нормативно и императивно въведен със Закона за
регионално развитие от 1999 г. и по-късно от 2008 г. /чл. 3 т. 6./ Законът създават неговата институционална
основа (структури за осъществяване на партньорството), основно място заемат областните и регионалните
съвети за развитие, като експертни органи между местната и централна администрация.
През 2004 г. Министерството на финансите (отговорно за общата координация за структурните
фондове и кохезионния фонд) изготвя „пътна карта за партньорство“, изискванията за партньорство са
залегнали в методическите указания за Националния план за развитие и оперативните програми, работните
групи за отделните оперативни програми са формирани на принципа на партньорството. В „по-широката“
политическа област на социалния диалог принципът на партньорството е залегнал в Стратегията за
модернизация на държавната администрация (2002).
За кратък период от време в страната бе приет и действаше закон за Публично-частните
партньорства. В цяла Европа те са доста популярни като в различните държави-членки на ЕС са коригирани
с националните законодателни рамки и конкретни сектори на приложение.
Независимо, че към настоящият момент няма действащ такъв закон поради отмяна,
взаимодействието с частния сектор остава приоритет за местната власт при реализирането на политиките за
регионално развитие.
5.1.2

Модели за партньорство с частния сектор
Основните видове партньорства с частния сектор варират от най-опростени начини за включване на

частния сектор до сложни форми прехвърляне на по-голям риск от публичния към частния партньор.
Европейската Комисия дефинира следните основни модели:
Споразумения за услуги - договорености между публична институция и частен партньор изрично
пригоден за прости, краткосрочни оперативни проекти. Това е много ограничена форма, където частният
партньор поддържа дадено съоръжение за кратък период от време. Отговорността за управление и
инвестиране в проекта си остава за публичния сектор, който поема финансовия риск и остатъчния риск, но се
възползва от техническата експертиза на частния оператор спестява разходи без да прехвърля контрол над
качеството на крайните продукти. Споразуменията за услуги се използват често за услуги по събиране на
такси за пътищата, за снабдяване и поддръжка на превозни средства и други технически дейности.
Споразумения за експлоатиране и управление - договорености, при които отговорността за
експлоатирането и управлението на съоръжението се прехвърля на частния сектор. Продължителността по
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принцип е кратка 3-5 години, като обикновено може да се удължава. Частният партньор получава
възнаграждение от фиксирана сума или на базата на осъществена инициатива/работа чрез премии, свързани
с целите на изпълнението. Публичният сектор поема инвестиционния и финансов риск. Този тип
споразумения водят до значителни ползи по отношение на ефективността и до инвестиции в по-сложни
технологии. Често частният сектор има сериозен интерес да повишава качеството на услугите с оглед
намаляване, както на общите разходи, така и на риска от спадане на търсенето на предоставяната услуга по
време на експлоатирането. Този вид договореност е подходяща при фаза на очаквана ликвидация и
предстояща приватизация. Използва се и за стимулиране на широкото участие на частния сектор в
последващите фази.
Споразумения за лизинг - частният партньор закупува приходните потоци, генерирани от публично
притежаваните съоръжения в замяна на фиксирани лизингови плащания и задължението да експлоатира и
поддържа съоръжението/услугата. Тук търговският риск и риска за намаляване на търсенето на
предоставяната услуга се прехвърлят на частния сектор. Поради това той има интерес да постигне
оперативна ефективност. Частният партньор реално може да се възползва от добра възвращаемост на
капитала, само ако успее да оптимизира разходите за експлоатация като поддържа високото ниво на
услугата. От друга страна, публичният партньор /общината/ поема риска, свързан с разширяване на мрежата
за предоставянето на услугата (изграждане/строителство) и участва капиталово и финансово. Лизингът е
подходящ за някои видове инфраструктури, които имат независими приходни потоци, с потенциал за
нарастване, какъвто е случая с обществения транспорт.
Съществуват и по-сложни лизингови схеми като “вземи на лизинг - разработи - експлоатирай“ или
лизинг за довършителни дейности. Те прехвърлят по-голям инвестиционен риск за строителството върху
частния партньор, като по този начин намаляват тежестта за публичния партньор. Подходящи са за проекти,
които изискват много средства, оперативен „ноу-хау”, но притежават висока вътрешна норма на
възвращаемост.
Партньорство с договори от типа „до ключ” или „Проектиране – Изграждане - Експлоатиране –
Прехвърляне” е интегриран вид партньорство. Частният партньор поема отговорността за проектирането,
изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръжението. Комбинацията на тези отделни отговорности
за дадена самостоятелна единица стимулира извличането на по-големи ползи от ефективността и
отстранява важната отговорност за финансиране на поддръжката от обществения бюджет. Тази интегрирана
схема задължава частния партньор да вземе предвид разходите за експлоатиране на съоръжението по
време на фазата на дизайн и експлоатация. Той има пряк интерес да постигне добро планиране и
управление на самата услуга. Публичният партньор поема финансовия риск, но преотстъпва контрола си
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върху важни фази от цикъла на живота на съоръжението. Собствеността на съоръжението остава публична.
Тази договорна схема се смята за особено подходяща за проекти в сферата на водите и отпадъците и може
да варира в няколко модела: изграждане, притежаване, експлоатиране, прехвърляне (ИПЕП); изграждане,
наемане, експлоатиране, прехвърляне(ИНЕП); изграждане, лизининг, експлоатиране, прехвърляне(ИЛЕП);
изграждане, прехвърляне, експлоатиране (ИПЕ) в специфичните нужди на проекта.
При схемите „Проектиране – Изграждане и Финансиране – Експлоатиране” (ПИФЕ), частният
партньор проектира услугата или съоръжението съгласно изискванията на публичния участник, осигурява и
финансира строителството, стартира услугата, и най-накрая експлоатира съоръжението/обекта. В края на
периода на споразумението услугата или съоръжението могат да бъдат предоставени обратно на публичния
сектор съгласно условията на първоначалното споразумение. Този тип споразумения са най-сложният вид,
тъй като гарантира въвличането на частната ефективност от изпълнението и експлоатирането, но в същото
време осигурява нов източник на капитал /частен/.
Най-често използвания модел е „ПИФЕ” е концесията, където частният инвеститор проектира,
изгражда, финансира и експлоатира инфраструктура, генерираща приходи в замяна на правото да събира
приходите за определен времеви период 25-30 години. Собствеността на съоръжението си остава на
публичния сектор. Този модел е особено подходящ за проекти за пътища, ВиК и отпадъци и главно за услуги,
при които промените на потребителите и търсенето на услугата могат да бъдат прогнозирани. В случай, че
рискът от надхвърляне на разходите бъде прехвърлен върху частния субект, изпълнителят ще бъде
достатъчно мотивиран да изразходва възможно най-целесъобразно финансовите средства. Това обаче,
трябва да се съблюдава със сериозни условия за контрол на качеството на услугата, особено в сектори,
които са монополни за съответната териториална система /ВиК, енергия, отпадъци и др./
5.1.3

Определяне на подходящите партньори
Една от първите задачи при подготовката за разработване на всякаква съвместна работа е да се

определят участниците/партньорите в процеса и тяхната конкретна роля. Минималното изискване при това е
да се даде възможност на всички страни да заявят своите потребности и да се използват техните познания
за съответни сфери и проекти. Практическо значение има организирането на партньорство, което
удовлетворява равнището на участие на различните заинтересувани страни.
Стълбица на участие в партньорския процес
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ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВИ
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ
СЪВМЕСТНО РЕШАВАНЕ
КОНСУЛТИРАНЕ
ИНФОРМИРАНЕ
1. Информиране на обществеността - съобщава се какво се планира и какво е направено. Това равнище е
от съществено значение за всичките - но не е участие в партньорство само по себе си.
2. Консултиране - предлагане различни опции (варианти) и наблюдаване каква е обратната реакция. Ползва
се за проверка и установяване на обществените нагласи.
3. Съвместно решаване – насърчава се страните да предлагат допълнителни варианти като се
присъединяват към решаването, кой е най-добрият вариант.
4. Съвместно действие - заинтересовани страни заедно решават кое е най-доброто, но формират и
партньорство /споразумение-договор/ за неговото осъществяване.
5. Подкрепа на независими инициативи на общността - подпомагане на другите да правят това, което те
желаят и считат за правилно чрез предоставяне на безвъзмездни финансови средства, съвети или друга
подкрепа от партньора, който разполага с ресурси. Например, община Тунджа подкрепя определен тип
инициативи на местни НПО, физически лица и фирми, които реализират инициативи, съфинансирани от
Общината при определени критерии, но реализирани самостоятелно от партньорите /вътрешна общинска
програма за проекти/.
Преминавайки от равнище 1 към равнище 5 участието на гражданите нараства, а степента на контрол
на публичната власт върху решенията и действията намалява. На най-ниските равнища контролът на
инициатора върху процеса се запазва, но те предполагат и по-малка ангажираност от другите
участници/партньори.
За да се създаде партньорство за целите на всеки един вид развитие, са необходими две основни
стъпки, които трябва да се осъществят в самото начало на процеса на планиране:
-

Идентифициране/анализ и привличане на подходящи партньори.

-

Установяване на принципите и правилата за работа в партньорство.

Осъществяването на първата стъпка изисква преди всичко да се направи достатъчно подробен
анализ на заинтересуваните страни, който да завърши с доклад относно капацитета, интересите и
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възможните взаимодействия на партньорите. Това е особено важно за партньорство в проекти, за които
местната общност, СГО и бизнес нямат вътрешен капацитет за реализация и трябва да потърсят начин за
привличане на външен партньор.
5.1.4

Необходимост от правила
От гледна точка на практическото организиране на работата в партньорство, от особена важност е

постигането на съгласие за разпределението на ролите и отговорностите и установяването на правила за
работа. Има различни видове правила за работа на групите - за тяхното формиране, за функциониране, за
поведение на членовете. Препоръчително е те да бъдат оформени в приети от всички участници
"правилник", който може да обхваща следните по-важни въпроси:
-

Основна функция/предназначение/ мисия на екипа за планиране;

-

Общи принципи и ценности;

-

Роли и отговорности на членовете на групата, както и дейностите за съвместно изпълнение;

-

Процес на вземане на решения;

-

Процес за разрешаване на конфликти/конфликт на интереси;

-

Процедури по избор на председател и зам.-председател, както и техните роли и
отговорности;

-

Оперативна структура, включително работните групи и взаимовръзките между отделните
звена на структурата;

-

Процедура за приемане на нови членове на групата;

-

Ресурси, които ще се осигурят от всеки партньор;

-

Периодичност и ориентировъчна продължителност на срещите на групата, ръководство на
заседанията, възможност за изпращане на заместници;

5.1.5

Възлагане на задачи на членовете на групата и отчитане на тяхното изпълнение.

Планиране на партньорството
Планът за реализиране на партньорската дейност трябва да бъде разписан, за да служи като

ориентир за всички участници. Той трябва да се съгласува, а неговото изпълнение да бъде наблюдавано, за
да може своевременно да се правят превантивни корекции.
Основните стъпки при планирането трябва да бъдат:
1. Определяне на основните етапи (стъпки) и техният краен продукт.
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Крайните продукти са важен ориентир за успеха на изпълнението на работата по изготвяне на
стратегията.
2. Определяне на конкретните дейности във всеки етап.

Важно е във всеки от предложените етапи (стъпки) да се идентифицират конкретни задачи. Този
процес е необходим за да може точно да се определи времето и ресурсите за изпълнение на задачите.
3. Определяне на последователността при изпълнение на задачите и тяхната взаимна връзка.
Важно е да се установи дали изпълнението на дадена дейност не изисква приключване на друга
дейност, която е предпоставка за нейното осъществяване.
4. Определяне на отговорностите:
Трябва да се определи кой ще участва в изпълнението на всяка дейност и кой ще отговаря за него.
Отчитат се характеристики като роля на различните участници, професионални и лични качества и т.н., както
и обемът на работата по задачата и нейните изисквания към знания, умения и др.
5. Определяне на сроковете.
Това предполага да се определи продължителността на всяка дейност, да се уточни моментът на
нейното начало и край. Един от критичните моменти е дали едни и същи участници не трябва да работят
едновременно по повече от една задача (това може да доведе до промяна в графика). Трябва да се провери
дали определената продължителност на дейностите (задачите) и тяхното разполагане във времето
позволяват приключване на работата като цяло в предвидения срок. Ако това не е така, може да се помисли
за различни стратегии за осъществяване на отделните дейности:
-

отделяне на повече ресурси за дадена дейност (например увеличаване броя на хората, които
работят по нея);

-

модифициране на дейностите (намаляване обема на работата);

-

промяна на последователността на дейностите и т.н.;

-

Определяне на необходимите ресурси за всяка задача.

Най-важното изискване към плана е той да се изпълнява (спазва) от участниците в процеса. Това
означава преди всичко той да отговаря на техните възможности и виждания, както и да предвижда известни
"резерви". Същевременно един такъв план не е абсолютно фиксиран и може да бъде променян (запазвайки
основните му параметри, например особено важни срокове) в хода на работата.
Трябва да се отбележи, че в осъществяване на всеки един партньорски проект от голямо значение е
поддържане на отношения и сътрудничество.
Най-важните механизми са:
-

механизъм за разрешаване на проблеми/задачи;
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-

постоянно усъвършенстване;

-

съвместна оценка;

-

постоянно ръководство.

Основният принцип се заключава в това, че при наличие на общи проблеми или значими задачи
стимулира заинтересовани страни към обединяването на сили за тяхното разрешаване. Това може да
засегне отстраняване на проблеми по пътя на постоянно търсене на възможности за снижаване на издръжки,
оптимизация за използване на ресурси и ускоряване за получаване на резултати. Рисковете, както и
приходите обикновено се делят между участници на партньорство и всяка от страните е заинтересована в
бързо преодоляване на пречки, които неизбежно се появяват в процеса на изпълнение на проекта.
Всички участващи страни редовно се срещат за преразглеждане и оценка на партньорството.
Оценяват се конкретни критерии, свързани с ефективността на процеса на партньорството, такива като
работа в екип и своевременно разрешаване на проблеми. Това създава почва за дискусия и разкрива
проблеми. Оценяването на процеса на партньорство включва периодически проверки. Сравняване на
резултати от проверки по периоди помага за разкриване на области, където се налага усъвършенстване и
потенциални проблеми. Ръководителите на проекти и техните подчинени трябва да могат да „водят
разговор”, да проявяват готовност към сътрудничество, а не към конфронтация при решаване на проблемите.
Особено това се отнася към начални стадии на проекта, когато взаимното доверие се проверява по това, как
партньорите реагират на първите разногласия и спънки. Ръководителите на проекта трябва да поощряват в
своите организации тези хора, които се придържат към принципите на партньорството, и да предупреждават
тези, които прибягват към практиката на противостояние.
Съвременната тенденция свидетелства в това, че бъдещото партньорство ще бъде повече
разпространено и затова много е важно своевременно да се разкриват фактори, пречещи на развитието.
5.1.6

Работна група за мониторинг и контрол на ОПР на община Тунджа 2014-2020
Практическото прилагане на принципа на партньорство при изпълнението на Общинския план за

развитие на Община Тунджа, Кметът на общината със своя заповед ще създаде Работна група за
наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. Групата за наблюдение щe
включва представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на населени места на
територията

на

Община

Тунджа,

представители

на

социално-икономическите

партньори,

на

заинтересованите страни, представители на граждански и бизнес организации, медии. В работната група за
мониторинг на изпълнението на ОПР на община Тунджа 2014-2020 ще бъдат включени:
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• представители на местната власт – членове на Общински дирекции, които участват в
ръководството и управлението на общински програми или подкрепят инициативата и изпълняват
функцията на посредници при осъществяването на мониторинг на програми и проекти на европейско,
национално и регионално ниво;
• представители на СГО – НПО, читалища, училищни настоятелства, клубове и др.
• институции – представители на държавните институции и ведомства на територията на общината,
експерти за организиране на процесите за набиране и анализиране на специализирани данни и
информация и изготвянето на експертни становища по конкретни индикатори за мониторинга;
• представители на бизнеса – участват като партньор на гражданското общество, който осигурява
експертна оценка, финансова и логистична подкрепа;
• Медиите – представители на медиите за популяризиране на инициативите, оказване на медиен
контрол и посредничество при диалога с широката общественост в процеса на мониторинг.
• независими експерти - привлечени с цел изготвянето на становища и изследвания по конкретни
проблеми.
5.1.7

Функции на Работната група по мониторинг и контрол

Основните функции на работната група ще бъдат свързани с:
• разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение относно изпълнението на Общинския
план;
• периодично набиране и анализ на информация и данни по постигнатия напредък (напр. на 3 или 6
месеца), които се предоставят на експертите, ангажирани при подготовка на годишния и/или
междинен и/или окончателен доклад по изпълнението на плана;
• обсъждане на резултатите и степента на изпълнение на целите и приоритетите;
• препоръчване на корективни мерки при констатиране на отклонения от първоначално формулираните
параметри от изпълнението на поставените цели;
• разглеждане на препоръките, формулирани в различните типове доклади, и предлагане на конкретни
стъпки за прилагането им.
В рамките на дейността си Работната група за наблюдение ще изготвя регулярни или конкретни
доклади с констатации по прогреса на изпълнението на Общинския план. При необходимост ще предоставя
препоръки за неговото подобряване с оглед гарантиране постигането на неговите цели, които ще предоставя
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на Кмета на община Тунджа във формата на експертен доклад. При възложена междинна или последваща
оценка Работната група ще подпомага външните експерти, наети по реда на ЗОП за тяхното изготвяне.
Схемата представя връзките и функциите между партньорите в процеса на мониторинг на
изпълнението на Общинския план за развитие на община Тунджа:

Общински съвет
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Тунджа


Обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на общинския
план
 Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори
 Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на
изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на
основата на принципа за партньорство
 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение
 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие и отговаря за изготвянето на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие
Общинска администрация
Кметът на община Тунджа
Дирекция "ТУСЕ"
Инициира създаването на работната група, която изготвя регулярни или конкретни доклади с
констатации по прогреса на изпълнението и ще предоставя при необходимост препоръки за
неговото подобряване с оглед гарантиране постигането на неговите цели, които ще предоставя
на Кмета на общината
Работна група за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.
Включва представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на
населени места на територията на община Тунджа, представители на социално-икономическите
партньори, заинтересованите страни, представители на граждански и бизнес организации,
медии.
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5.1.8

Годишни доклади по изпълнението на Общинския план за развитие
Годишните доклади по изпълнението на Общинския план за развитие са основен, нормативно

регламентиран документ в ЗРР по отчитане наблюдението на изпълнението на Общинския план. Те се
подготвят под ръководството на Кмета на общината и се приемат от Общински съвет Тунджа. Тези доклади
служат за основа при оценката на изпълнението и приноса на отделните проекти за постигане на
планираните крайни резултати. В тях се представят актуализираните резултати, определят се основните
слабости и се предлагат насоки за бъдещето. Анализират се основните фактори, допринасящи за липсата на
напредък, за да се извлече опит и да се подобри изпълнението.
Годишните доклади се изготвят в нормативно определеното от чл. 87 от ППЗРР съдържание.
Годишният доклад за наблюдението се изготвя от служителите в общинската администрация, на които това е
възложено със заповед на Кмета, под координацията на Дирекция “Икономическо развитие, програми,
проекти и международно сътрудничество” на „Специализирана администрация“. Проекто-докладът се изготвя
в периода от януари до средата на март на отчетната година, за одобрение от Кмета. След това до 31 март
докладът се внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет Тунджа.
Кметът на Община Тунджа ще утвърди постоянна структура на годишните доклади за наблюдение на
Общинския план за развитие, която да се използва за целия период на наблюдение изпълнение на
документа. Този постоянен формат на годишния отчет ще осигурява съпоставимост и проследимост на
изпълнението в хронологичен план и ще улеснява подготовката на анализи и оценки при изпълнението на
Общинския план за определен период. По този начин ще се улесни упражняването на контрол от страна на
Общинския съвет и гражданските структури, и предприемане на коригиращи и/или превантивни действия.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие ще
се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното
приемане от Общинския съвет.
5.2

Публичност и прозрачност на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020
Отчитането е неразделна част от мониторинга, която включва систематично и своевременно

предоставяне на съществена информация на определени времеви интервали. То е част от процеса, чрез
който информацията и знанията се разпространяват и използват за оценка на цялостния напредък към
постигане на резултатите или за потвърждаване на постигането на резултатите.
Кметът на община Тунджа и Общински съвет Тунджа осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции, съгласно чл. 41 от ППЗРР.
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Общински съвет Тунджа, като орган с най-широки правомощия по наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие, определя и осигурява изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност. Те се отнасят до постигнатите резултати от наблюдението и трябва да гарантират прозрачност
при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.
Докладите за наблюдение и оценка изпълнението на Общинския план за развитие се публикуват на
интернет-страницата на Общината от общинска администрация, като изискване на ЗРР и ППЗРР в рамките
на мерките за публичност и прозрачност на документите. В случай, че община Тунджа изпълнява проект в
качеството си на бенефициент или партньор по конкретна оперативна програма, се спазват указанията за
публичност на УО на оперативната програма.
При изграждане и функциониране на Единната информационна система (ЕИС) за управление на
регионалното развитие за различните административни нива, следва да се публикуват за обществено
ползване Общинският план за развитие на Община Тунджа и докладите от мониторинга, анализът и оценката
на неговата реализация – годишни, междинен и окончателен. Целта на ЕИС, съгласно чл. 25 ЗРР и чл. 4
ППЗРР, е постигане на ефективното и ефикасното управление на регионалното развитие и осигуряването на
информация, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, финансирането,
наблюдението и оценката на регионалното развитие.

6

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВИЖ РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ
На основата на целите и приоритетите за развитие Програмата за реализация на Общинския план за

развитие през периода 2014-2020 г. има за задача, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на и
ресурсите за реализация на плана. Програмата има за цел да оптимизира възможностите за финансиране,
да идентифицира институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение.
Програмата определя пакет от мерки и проекти за реализация. Тя е съобразена със съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите,
индикаторите за цялостното наблюдение и изпълнение на програмата, отнасящи се до Общинския план за
развитие 2014-2020г. Също така са предвидени действия за осигуряване на комуникация, информация и
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата.
Програмата за реализация на ОПР конкретизира инвестиционните дейности и проекти, чрез които да
бъдат постигнати заложените цели на развитие. Тук се съдържат оперативните насоки и цели, конкретните
мерки за развитие; проектите за реализирането на мерките; необходимите финансови ресурси;
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звена/институциите отговорни за изпълнението на проектите и времевия период на реализация. Тя е
съвкупност от ресурсно осигурени мерки и механизъм за реализация на всяка конкретна цел.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Тунджа за периода 2014-2020
г. включва проекти в 4-те приоритетни области на обща стойност 85 240,00 хил. лв. Проектите в приоритетна
област 1. „УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ” са на индикативна стойност от 16 645,00
хил. лв, в Приоритетна област 2.„ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” са на индикативна
стойност 29065,00 хил. лв., в Приоритетна област 3. „ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА” –
са на индикативна стойност 34930,00 хил. лв и в Приоритетна област 4. „ТЕРИТОРИАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ” – индикативна стойност 4600.00 хил. лв. /Приложения/
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ПРОЕКТ
„Ефективна координация и партньорство при разработване и
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на договор за услуга, сключен между
община Тунджа и „Региоплан” ЕООД. Част от предмета на договора е „Изготвяне на
Предварителна оценка (ПО) на Общинския план за развитие на община Тунджа за периода
2014-2020 г.” в изпълнение на чл. 32, ал.1 и чл. 36, ал. 1. от Закона за регионалното развитие
(ЗРР)1 и във връзка с изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Тунджа”, финансиран по Договор за
безвъзмездна финансова помощ №13-13-35/08.11.2013 г., по „Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Общинските планове за развитие (ОПР) са елемент от йерархичната система от
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,
регламентирани със ЗРР.
ОПР като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за
развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на
стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в
общината и устойчиво развитие.
Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в
стратегическите насоки и законодателството на Европейския съюз (ЕС) в областта на
регионалната политика, се отнася до това, в каква степен плановия документ, разработен и
прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и
устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС.
В съответствие с чл. 32 на ЗРР, при разработването на Общинския план за развитие
задължително се извършва предварителна оценка. Съгласно ,,Методически указания за

Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ.
бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
1
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разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), регионални
планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), областни стратегии за развитие
(2014-2020 г.), общински планове за развитие (2014-2020 г.)2”, предварителната оценка се
разработва успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие. Тя включва:
1) оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР;
2) екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Анализите и оценките за адекватност и реалистичност на определените цели и
приоритети на Общинския план за развитие на Община Тунджа за периода 2014-2020 г. и на
необходимите ресурси и действия за реализацията му в рамките на предварителната оценка на
въздействието му върху социално-икономическото развитие, допринасят за подобряване
качеството на плана и способстват за бъдещото му ефективно и ефикасно изпълнение.
Предварителната оценка на социално-икономическото въздействие служи и като база
за сравнение и дава ориентири за извършване на надеждна междинна и последваща оценка за
резултатите от изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 година.

I. МЕТОДИЧЕСКА РАМКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА
1.1. Роля и функция на предварителната оценка
Нормативната основа дава правна база за провеждането на предварителна оценка, но
не дава дефиниция на ПО по принцип, както и на ПО на ОПР.
В контекста на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичната намеса в
развитието, съобразно резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да
задоволи. Оценяването е систематична дейност, която се извършва на основата на обективни
стандарти и критерии и може да се прилага към политика, план, стратегия, програма или проект.
Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността, ефективността,
въздействието, устойчивостта на проект, програма, план, стратегия или политика съобразно
предварително определените цели на съответния документ.
Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в
планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което основните цели на
оценяването са свързани с планиране, изпълнение и отчетност.
Оценката е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява
прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да
ОДОБРЕНИ със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството
2
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се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез
учене. Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва
друга.
Основните критерии, които се използват за постигане на обективна преценка, са
критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и
устойчивост.
В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на планирането, за
проверка на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност - и времевия момент на
оценката се различават предварителна, междинна и последваща оценка. Всички те ползват
повечето от обективните критерии, но за различните видове оценки различните критерии имат
различна тежест:

Таблица № 1: Цикъл на оценяването, във връзка с целите и критериите.
Основни оценъчни
въпроси

Предварителна
оценка

Междинна оценка

Последваща оценка

Цел на оценяването

Планиране

Изпълнение

Отчетност

Обоснованост

+++

+

+

Приложимост

++

+++

+

Ефективност

+

+++

++

Ефикасност

+

+++

++

Въздействие

-

+

+++

Източник: По ,,EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development” , September
2013

Връзката между различните фази на осъществяване на публичните политики, в
конкретния случай изпълнение на ОПР, с видовете оценки е пряка и позволява:
 да се направи предварителна оценка на въздействието на ОПР;
 да се измери постигнатият напредък в процеса на неговото прилагане;
 да се оцени крайният ефект в сравнение с очакваните резултати.
Тази връзка схематично е представена на Графика №1.

Графика № 1: Връзка между основните фази на ОПР с видовете оценки.

ОПР

Разработ
ване

Прилага
не

Резултат
и
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Източник: По Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в
България, проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация”.

Оценките следват логиката на реализация на ОПР. Предварителната оценка (ex ante)
подпомага идентифицирането на обществените потребности, формулирането на целите на
ОПР, правилното им таргетиране, отчитане на рисковете и предизвикателствата. Тя изпълнява
,,диагностични” функции, разкрива тяхната целесъобразност и приложимост, подпомагайки
разработването им.
Междинната (mid-term) оценка проследяват напредъка на осъществяваните политики и
качеството на тяхното изпълнение. Последващата (ex post) оценка се фокусират върху
постигнатите резултати и осъществените въздействия.
В този цикъл на оценяването, предварителната оценка на ОПР се извършва още при
формулирането на публичните политики и разработването на плана, като предшества тяхното
осъществяване. Тя подпомага определянето на целите, средствата, инструментите и ресурсите,
в чиито рамки ОПР ще се реализира. Чрез нея в по-голяма степен се гарантират
реалистичността, адекватността и кохерентността на ОПР. Нейното основно предназначение е
и да оцени предварително възможните последици от осъществяването на плана, да вземе
предвид потребностите и очакванията на заинтересованите страни, да оцени съществуващите
рискове и потенциалните конфликти.
Основна функция на ПО е диагностицирането на потребностите, интересите и
желанието за подкрепа на ОПР от страна на заинтересованите страни, което увеличава
шансовете му за успешната реализация.

1.2. Цели на предварителната оценка
Предварителната оценка на Общинския план за развитие на Община Тунджа за периода
2014-2020 г. има за цел да подпомогне процеса по разработването му като се фокусира и върху
адекватността и реалистичността на определените цели и приоритети, измеримост на
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постигнатите резултати чрез коректно формулирани и реално измерими индикатори и
необходимите ресурси и действия за реализацията му, с оглед постигане на балансирано и
устойчиво социално-икономическото развитие на общината.
Оценката има за задача да установи дали планът е съобразен с целите и приоритетите
на политиката за социално-икономическо сближаване на Европейския съюз и Националните
стратегически документи за регионално развитие, като Областната стратегия за развитие на
област Ямбол 2014-2020 (ОСР), Регионалният план за развитие на Югоизточен район 2014-2020
(РПР СЦР), Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 (НСРР) при спазване
разпоредбите на Закона за регионалното развитие, Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР)
и Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие
(2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), областни
стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински планове за развитие (2014-2020 г.).
Чрез обобщен анализ и препоръки се цели постигане на реалистична обоснованост на
плана, който дефинира и определя политиката за балансирано и устойчиво социалноикономическо развитие на общината през разглеждания период.
В контекста на гореизложените задачи, обект на предварителна оценка са следните
компоненти на Общинския план за развитие:


Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми
и потенциали на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на Община
Тунджа;



Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално –
икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на Общината;



Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за
развитие на Община Тунджа за периода 2014-2020 г., интегрираността и
взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели, както и тяхното
съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на областно,
регионално, национално и европейско ниво;



Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за
постигането на целите Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.



Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и оценка на
изпълнението на ОПР за периода до 2020 г., включително по отношение на
информационното му осигуряване;
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Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на
ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение, както
и дейностите за информационно осигуряване и публичност на плана.
Тъй като предварителната оценка покрива ефектите и процесите, тя се базира на

следните основни принципи:


Съответствие – анализ доколко формулираните приоритети, цели и мерки
кореспондират с дефинираните проблеми и потребности в общината. Друг аспект на
анализ е съответствието на общинския план с документите за планиране на
регионалното развитие на регионално, национално и европейско равнище.



Приоритетност – оценява се дали заложените цели са насочени към преодоляване на
ключови ограничения в общината и дали са подбрани с предимство приоритетни за
общината решения, имащи синергичен ефект.



Ефикасност – анализирана е връзката между планираните ресурси и очакваните
резултати по цели и направления;



Ефективност – анализът дава информация доколко чрез реализацията на така
формулираната стратегическа част ще се постигне трайно решение на ключовите
проблеми в общината;



Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да се
очаква, че предвидените приоритетни направления и цели в развитието ще запазят
своята релевантност към хоризонта на програмния документ, в съответствие с
предвиденото финансово осигуряване.

1.3. Приложен подход
При изготвянето на оценката са използвани следните методи:


Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни
източници;



Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се
обобщават резултатите за нивото на въздействие на изпълнение на ОПР;



Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на
сравнението се правят изводи и препоръки;



Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез
геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии
на равнината.
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Проучване - през този етап бяха проучени следните европейски, национални,
регионални, областни и общински документи имащи отношение към оценката:
Документи на ЕС:
 Стратегия „Европа 2020”;
 Териториален дневен ред на ЕС 2020;
 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;
 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на съвета от 17 декември
2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
 ,,The resource for the evaluation of Socio-Economic Development (EVALSED).
Национални, регионални и областни документи:
 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално
развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020
г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински планове за развитие (20142020 г.);
 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
 Национална програма за развитие: България 2020;
 Национална програма за реформи на република България (2011-2015 г.);
 Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.;
 Концепция за програмиране на развитието на Р България, приета от Съвета за развитие
към МС, 8 юли 2010 г.;
 Проекти на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.;
 Проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-2020 г.
(в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, икономиката и малките и
средни предприятия, развитие на телекомуникационните мрежи, пазара на труда,
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иновациите и въвеждането на нови технологии, здравеопазване, образование, култура,
социални дейности и др.);
 Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014 – 2020 г.;
 Стратегия за развитие на област Ямбол 2014 – 2020 г.;
 Доклади от оценки на Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода
2007-2013 г. и Областна стратегия за развитие на област Ямбол за периода 2005-2015
г..
Общински документи:
 Последваща оценка на Общински план за развитие на община Тунджа 2007 – 2013 г.;
 Секторни стратегии и програми на общината.
Източници на статистическа информация:
 Национален статистически институт (НСИ), Евростат, министерства, държавни и
регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите
на изпълнителната власт, информационна система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), Община Тунджа.
Сравнение - по време на този етап се извърши оценка на интегрираността и
взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели на ОПР, както и тяхното
съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на областно, регионално,
национално и европейско ниво.
Анализ и синтез - на този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на
събраните данни, факти и информация. Тук се приложи графичния метод. Изготвена бе
предварителната оценка на ОПР, резултатите, от която са описани в настоящия документ.
Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки към ОПР за периода 2014 – 2020 г.
В допълнение, трудности в процеса на работа не бяха срещнати. Потенциални рискове,
които да попречат на изпълнението на дейностите не бяха идентифицирани.
Екипът на ,,Региоплан” ЕООД поддържаше регулярна и ефективна комуникация и
сътрудничество с Възложителя – община Тунджа.

II. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
2.1. Структура на общинския план за развитие
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Общинският план за развитие на община Тунджа е структуриран спрямо разпоредбите
на чл. 13, ал.1 от Закона за регионалното развитие. Включените необходими елементи
разкриват състоянието и актуалната ситуация в обществото и икономиката, предвидената
стратегия за развитие до 2020 и начините за нейното реализиране, включително конкретни
проекти. Всеки един от дяловете на ОПР е разработен според изискванията и Методическите
указания за разработване на общински планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. на
Министерството на регионалното развитие МРР.
Общинският план обединява следните основни части – анализ, оценка, стратегическа и
финансово-индикативна част, набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация
на Плана.
Общата структура е организирана в следните раздели:


анализ на икономическото и социалното развитие на общината;



целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г.;



индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;



индикаторите за наблюдението и оценката на плана;



необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;



описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;



програма за реализация на общинския план за развитие, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови
ресурси и звената за изпълнение на проектите.

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като
аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а
дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват
практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите.
В уводната част на документа са описани, от какви документи и правни основания са се
ръководили и съобразили авторите при подготовката и съставянето на плана, както и връзката
на плана с други планове и стратегии.
Заключение:
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В структурно отношение ОПР е построен правилно. В ОПР са разработени и
включени всички задължителни части за този планов документ в съответствие с
ЗРР и Методическите указания на МРР.

2.2. Анализ на икономическото и социално развитие на община Тунджа
Анализът на икономическото и социалното развитие има за цел не само да даде снимка
на моментното състояние на показателите на социално-икономическото развитие на общината.
Анализът трябва да установи кои са сравнителните предимства, в които следва да се инвестира,
за да се създадат условия за устойчиво развитие. Следва да се откроят приоритетните
проблеми, за които трябва да се намери решение в стратегическата част на документа. Освен
това, трябва да се установи какво е мястото на общината в националното пространство като се
анализира развитието на общината спрямо това на съседните общини, областта, района, както
и да се направи териториален разрез в рамките на самата община, като се определят основните
и вторични центрове на растеж и се анализират връзките между населените места. В тази
връзка е от изключително значение да се направи задълбочен анализ с актуални и достоверни
данни.
В Анализа на ОПР на община Тунджа са представени следните точки/раздели, както
следва:
1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ТУНДЖА
Точката включва: местоположение, географски и административен обхват, граници,
баланс на територията, транспортно – комуникационни връзки, селищна структура, брой на
населението по данни от последното преброяване на населението в страната. Поставен е
акцент върху териториалната конфигурация и административно устройство на община Тунджа,
които се отличават със своята уникалност. Административният център на общината е в
границите на друга община – гр. Ямбол.
Заключение:
Структурата и съдържанието отговарят на изискванията в Методическите
указания на МРР.

1.2. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
В разделът е направена оценка на природните потенциали и фактори за развитие.
Представена и анализирана е информация в няколко тематични направления: морфоложки и
литогенни особености; полезни изкопаеми; климат и климатични ресурси; агроклиматични
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ресурси; потенциал за използване на ВЕИ; води и водни ресурси; почвени ресурси; биологично
разнообразие и горски ресурси; елементи на националната екологична мрежа - защитени
природни територии и защитени зони по НАТУРА 2000.
В края на раздела са изведени основни изводи от извършения анализ на природноресурсния потенциал на община Тунджа, обезпечаващи разработването на SWOT анализа.
Заключение:
Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.
Изготвеният анализ на природната среда е изчерпателен, представена е детайлна
информация по компоненти, на базата на която са изведени основни изводи, в
контекста на възможностите за развитие на територията.
По-голямата част от данните са визуализирани под формата на релевантен картен
материал, което допринася за по-лесното им възприемане.

1.3 СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Този раздел е разработен в две взаимообвързани направления: Обща характеристика
на икономическото развитие на общината и Структура на общинската икономика по
икономически сектори.
1.3.1 Обща характеристика на икономическото развитие на общината
Анализът е извършен на база основни икономически показатели на нефинансовите
предприятия в община Тунджа за периода 2008 – 2011 г., в т.ч. по групи предприятия, съгласно
Закона за малките и средни предприятия. Общият извод, който е направен е ,,Стойностите на
основните икономически показатели на община Тунджа за периода 2008-2011 г. следват
тенденция на постепенно покачване”.
1.3.2 Структура на общинската икономика по икономически сектори
Представена и анализирана е информация за основните икономически показатели на
предприятията по сектори на територията на община Тунджа за периода 2008-2011 г., в т.ч.:
Предприятия /бр./; Произведена продукция /хил. лв./; Приходи от дейността /хил. лв./; Нетни
приходи от продажби /хил. лв./; Разходи за дейността /хил. лв./; Печалба /хил. лв./; Загуба /хил.
лв./; Заети лица /бр./; Разходи за възнаграждения /лв./. Видно от анализа на местната
икономика, е че към началото на плановия период 2014-2020 водещо място в структурата на
общинската икономика заема първичният сектор - приоритетно е развитието на
растениевъдството и животновъдството. В по-малка степен са развити вторичният сектор -
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представен от някои дейности на преработвателната промишленост във връзка наличната
ресурсна база от земеделски и животински произход, и третичният сектор предимно здравни,
социални, образователни услуги и търговия.
В отделна подточка, много задълбочено е разработена темата ,,Туризъм”, като са
изследвани следните елементи: видове туризъм и значими обекти за развитие в община
Тунджа, дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в община Тунджа за
периода 2009-2011 г. Акцентирано е върху необходимостта от създаване на регионален
туристически продукт. Като правилна стъпка в тази посока е посочен проект ,,Тонзос - Магията
на Тунджа - маркетинг на туристическа дестинация ,,Тунджа - Ямбол - Стралджа –
Болярово”, изпълняван понастоящем по линия на Оперативна програма ‘‘Регионално развитие”
2007-2013 г.
В края на раздела са изведени основни изводи за икономическото развитие на община
Тунджа, обезпечаващи разработването на SWOT анализа.
Заключение:
Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.
Изготвеният анализ на икономическото състояние на община Тунджа е
изчерпателен, представена е актуална информация, на базата на която са
формулирани основните тенденции през последните години. Прави впечатление
задълбоченото проучване на секторно и отраслово ниво и добрата обезпеченост
със статистически данни.
По-голямата част от данните са визуализирани под формата на графики и/или
таблици, което допринася за по-лесното им възприемане.

1.4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В разделът е направен анализ на тенденциите и процесите в социалния сектор.
Анализът е разгърнат в няколко тематични направления: Демографска характеристика състояние и тенденции; Пазар на труда и доходи на населението; Здравеопазване; Социални
услуги; Образование и Култура.
1.4.1 Демографска характеристика - състояние и тенденции
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Представена и анализирана е информация в сравнителен порядък (с териториални
единици от по-горни) за броя и динамиката на населението в общината, в т.ч.: раждаемост и
смъртност, естествен и механичен прираст, гъстота и т.н. Разгледани и анализирани са
основните структури на населението – селищна, полово – възрастова, етническа,
конфесионална, образователна.
Много добро впечатление прави, направената в края на точката прогноза за броя на
населението на община Тунджа към 2040 г., в резултат на която са изведени два варианта:
Песимистичен и Коригиран. Подобна прогноза е рядко срещана в стратегически и програмни
документи, в т.ч. от по-горни нива.
1.4.2 Пазар на труда и доходи на населението
В точката е направен анализ на тенденциите и процесите в трудовия пазар на общината,
в т.ч.: заетост, безработица, средна работна заплата и т.н.
Извършен е анализ на териториалното разпределение на безработните лица по
населени места, чрез който са установени съществуващите териториални дисбаланси.
1.4.3 Здравеопазване
Анализът на системата за здравно обслужване на община Тунджа покрива информация
за здравните заведения и предоставяните здравни услуги.

1.4.4 Социални услуги
Анализът включва социалните направления, в които развива дейност Община Тунджа,
също и брой, вид и капацитет на заведенията за социални услуги в общината и др. На база на
анализа са изведени основните тенденции в развитието на социалните услуги на територията
на община Тунджа, които до голяма степен са в унисон с тези на национално и европейско ниво
и са в посока предоставяне на социалните услуги в среда близка до семейната. Направена е
връзка с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тунджа за периода
2011-2015 г., разработена като част от Стратегията за развитие на област Ямбол 2010-2015 г.
1.4.5 Образование
Анализирани са заведенията за предучилищна и училищна подготовка в община Тунджа
и тяхната пространствена организация, динамиката и броя ученици и деца, посещаващи
образователните институции, работещия педагогически персонал и др.
1.4.6 Култура
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Представена е информация за културните обекти на територията на общината читалища, библиотеки, информационни центрове, както и информация за мероприятията
включени в културния календар на общината - фестивали, празнични чествания, изложения,
турнири, конкурси.
Към всяка една от шестте точки на раздела са изведени основни изводи, обезпечаващи
разработването на SWOT анализа.
Заключение:
Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.
Като цяло разделът е разработен задълбочено, подкрепен със статистически
данни, онагледен с графики и таблици, които дават възможност да се направят
логични и точни изводи за тенденциите на развитие на социалната среда,
проблемните и критични зони изискващи конкретни мерки за въздействие.
Към всяка една от точките е налице пространствено детерминиран анализ за
територията на общината, както и анализ в сравнителен порядък с териториални
единици от по-горни нива.

1.5 ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
В раздела е направена оценка на състоянието и развитието на инфраструктурата на
общината. Анализът е направен по няколко тематични направления:
1.5.1 Транспортна инфраструктура – пътна и железопътна мрежа.
1.5.2 Енергийна инфраструктура – електроснабдяване, възобновяеми енергийни
източници и енергийна ефективност.
1.5.3 Водностопанска инфраструктура - пренос и пречистване на води,
водоснабдяване и канализация, пречистване и заустване на отпадни води.
Разделът завършва с изводи от анализа на представените компоненти, обезпечаващ
разработването на SWOT анализа.
Заключение:
Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.
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Оценката е висока по отношение на пълнотата и изчерпателността на анализа.
Анализът обхваща всички части на техническата инфраструктура.
Представената информацията е подкрепена с актуални данни, обобщени в таблици
и релевантен картен материал.

1.6 ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
Последователно е представена и анализирана информация в две тематични
направления:
1.6.1 Анализ на състоянието на компонентите на околната среда - качество на
атмосферен въздух, повърхности и подземни води, земи и почви, биоразнообразие и защитени
територии, зелени площи.
1.6.2 Анализ на факторите за въздействие върху околната среда - управление на
отпадъците, шумово замърсяване и радиационно състояние, мерки и мероприятия, свързани с
опазването на околната среда.
В отделна точка е развита тема ,,Териториално развитие”, която основно се базира на
разработената „Концепция за пространствено развитие на община Тунджа 2014-2025”
Разделът завършва с изводи от анализа на представените компоненти, обезпечаващ
разработването на SWOT анализа.
Заключение:
Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.
Оценката е висока по отношение на пълнотата и изчерпателността на
анализа. Прави впечатление задълбоченото проучване на компонентите на
околната среда.

1.7 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
В точката е представена и анализирана информация за изпълнените и в процес на
изпълнение проекти на територията на община Тунджа по Оперативните програми и Програма
за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Заключение:
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Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР. Анализът е обстоен и изчерпателен.

Общо заключение за раздел ,,Анализ на икономическото и социалното развитие на
община Тунджа”:


Структурата и съдържанието отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.



Анализът е целенасочен, проблемно ориентиран и обхваща
икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и
тяхното териториално измерение. Използвани са актуални данни от
официални източници на информация, които са анализирани с
помощта на различни подходи и са изведени съответните изводи от
тях.



Дълбочината и изчерпателността на анализа може да се определи
като достатъчна за целите на разработвания документ. Общината е
разгледана в контекста на социално-икономическото развитие на
областта, района, националните особености.



Направени са съответните изводи и са дефинирани тенденциите за
развитие на общината на базата вътрешния й потенциал и
условията за развитие.



Анализът поставя добра основа за разгръщане на стратегическата
рамка на ОПР 2014-2020 г.

2.3. SWOT анализ
SWOT анализът е задължителна част за всеки стратегически документ, като
осъществява логическата връзка между аналитичната и стратегическа част на документа.
Изготвеният SWOT анализ е структуриран съгласно класическата схема за обобщение
на факторите в четири групи, в зависимост от това с какъв произход са те и какъв е
потенциалният им ефект върху развитието. Силните и слабите страни са изведени на база
вътрешните условия в общината, докато възможностите и заплахите са изведени на база
външната среда.
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Анализът е логично построен (следва точките от анализа на икономическото и
социалното развитие на община Тунджа) и правилно извежда и обобщава направените в
анализа констатации и изводи.
Като най - силни страни на общината са определени: Географско положение и общ
профил - Административен център, съвпадащ с областния център - гр. Ямбол; Добра
транспортна достъпност до различни части на страната /АМ ‘‘Тракия‘‘, пътища I,II,III клас с важно
транспортно значение/; Особеностите на агроклиматичния потенциал създават отлични
предпоставки за отглеждане на редица земеделски култури; Икономическо развитие Подобряване стойностите на основни икономически показатели на нефинансовите предприятия
в периода 2008-2011 г.; Нарастване броя на микро, малките и средни предприятия в общината,
както и броят на заетите по групи предприятия /2008-2011 г./; Утвърдени традиции в
земеделското производство с ясно изразена специализация на земеделското производство и
изградени добри връзки с предприятията на преработващата промишленост; Подходящи
природни условия и богато културно-историческо наследство, благоприятстващи развитието на
туризма; Социална сфера и човешки ресурси - Относително равномерно териториално
разпределение на населението в общината; Реализирани добри практики, насърчаващи
навременната социализация на децата, подобряване достъпа на децата до обектите на
образователната

инфраструктура;

Инфраструктурно

развитие

-

Добре

развита

електроенергийна система; Потенциал за производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници; Висок дял водоснабденост на населението; Околна среда - Отговарящо на
стандартите качество на атмосферния въздух; Богато биоразнообразие на територията;
Административен капацитет - Изграден капацитет за административно обслужване на
населението; Териториално развитие - Благоприятно териториално развитие на населените
места, разположени в близост до областния център - гр. Ямбол.
Най – изразените слаби страни в общината са: Географско положение и общ профил
- Периферна позиция на населените места в крайната южна част на общината, в сравнение с
тези, разположени в близост до гр. Ямбол; Преминаването през територията на общината, е
предимно транзитен тип; Икономическо развитие - Висока загуба и спад на печалбата на
предприятията от аграрния сектор в сравнение с останалите два икономически сектора; Нисък
дял на третичния сектор в местната икономика - последно място по основни икономически
показатели; Неоползотворени възможности на потенциала за развитие на различни видове
туризъм; Социална сфера и човешки ресурси - Тенденция на постепенно намаление в броя
на населението; Нисък коефициент на раждаемост, ръст на коефициента на смъртност /понеблагоприятни стойности спрямо средните за областта, за Югоизточния район от ниво 2 и за
страната/; Неблагоприятна възрастова структура - прогресивно застаряване на населението;
Висок дял на лицата със завършено основно образование и нисък на тези висше образование;
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Неблагоприятно съотношение между икономически активното и неактивното население;
Неблагоприятни стойности на показателите, характеризиращи пазара на труда; Ограничен
достъп до навременна болнична и/или извънболнична помощ за жителите на населените места,
разположени на голяма отдалеченост от гр. Ямбол; Недостатъчна обезпеченост със социални
услуги за деца и възрастни в неравностойно положение; Инфраструктурно развитие Морално остаряла и амортизирана водопреносна мрежа; високи загуби при транспортирането
на вода; Само едно населено място в общината се обслужва от услуги за отвеждане на
отпадъчни води; Околна среда - Лошо състояние на повърхностите води и на подземните
водоизточници; Замърсяване от нерегламентирани сметища; Административен капацитет Недостатъчни възможности за самоучастие във финансирането на обществено значими
проекти; Териториално развитие - Периферно положение на населените места, разположени
в крайната южна част на общината.
Най - добрите възможности, от които общината следва да се възползва са свързани
с: Географско положение и общ профил - Подобряване на свързаността и транспортната
достъпност на територията; Икономическо развитие - Повишаване конкурентоспособността на
местната икономика; Повишаване пазарната ориентация и качеството на земеделската
продукция - развитие на екологично високоефективно земеделие; Засилване обвързаността
между земеделското производство и предприятията за преработка на храни; Участие в
съвместни инициативи /сътрудничество със съседни общини/ за оползотворяване потенциала
за развитие на туризма; Социална сфера и човешки ресурси- Създаване на възможности за
обучение и професионална реализация на младите хора; Разширяване кръга от социални
услуги за населението; Подобряване състоянието на обектите на културната инфраструктура,
повишаване информираността за културните дейности/събития; Инфраструктурно развитие Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа; Усвояване потенциала за производство
на алтернативен вид енергия; Околна среда - Изграждане на селищни пречиствателни станции
за отпадни води и подобряване на канализационната система; Административен капацитетОсигуряване на допълнителни възможности за участие при осъществяването на проекти и
дейности с висока обществена значимост; Развитие на публично-частно партньорство в
различни сфери на общественото развитие; Териториално развитие - Повишаване степента
на взаимодействие между населените места в общината.
Заплахите, пред които е изправена общината са свързани с: Географско положение и
общ профил - Засилване на зависимостта от неблагоприятните последици на климатичните
промени; Икономическо развитие - Продължаващо влияние на световната финансова и
икономическа криза върху икономическото развитие; Затвърждаване неконкурентоспособната
позиция на земеделското производство на европейските пазари; Засилване влиянието на
негативните фактори, оказващи задържащ ефект върху развитието на туристическия сектор;

22

Социална сфера и човешки ресурси - Задълбочаване проявлението на наблюдаваните
негативни демографски процеси; Засилване заплахата от социална изолация на ромското
население; Влошаване здравния статус на определени групи от обществото, задълбочаване на
проблема с ограничения достъп до медицинска помощ на част от населението;
Инфраструктурно развитие - Забавяне реализацията на инфраструктурни проекти с висока
обществена значимост; Нарастване енергийната зависимост на населението към традиционни
енергийни източници; Околна среда - Влошаване състоянието на повърхностните и подземни
води в общината; Административен капацитет - Недостатъчна степен на координация и
сътрудничество

между управленските

структури

на

различни

териториални

нива;

Териториално развитие - Засилване на съществуващите териториални дисбаланси между
населените места, разположени около гр. Ямбол, и тези намиращи се в крайните южни части на
общината.
Заключение:
Представеният анализ в тази част е качествено разработен и дава добра основа за
определяне на стратегическите насоки за бъдещото развитие на тези дейности,
оказващи пряко влияние върху качеството на жизнената среда.
SWOT-анализът съответства и е обвързан със социално–икономическия анализ и с
дефинираните цели и приоритети за развитие на Общината.

2.4. Стратегическа рамка - Визия, приоритетни области, стратегически цели,
приоритети, специфични цели и мерки
Целите и приоритетите имат за задача да дадат насоката за развитие на общината за
следващия програмен период като стъпят на основата на направения преди това анализ и
SWOT-анализ. Това е ключовата част на документа, където се показва начина как да се
използват предимствата на общината и с минимални усилия да се постигне максимален ефект
по отношение на решаването на наличните проблеми и постигането на социално-икономически
напредък.
Стратегическата рамка следва да изразява желанията на местното население за
бъдещото развитие на общината и в същото време да следва насоката, определена от
документите на по-високо ниво. Следва да се намери пресечната точка между желанията и
възможностите за развитие, така че стратегическата рамка да бъде реалистична и да има
максимално въздействие.
Оценката на стратегическата рамка на ОПР на община Тунджа 2014-2020 г. е извършена
на следните нива:
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Структурно съответствие, съгласно методическите указания на МРР;



Външно съответствие;



Вътрешно съответствие и допълняемост.

2.4.1. Структурно съответствие
Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Тунджа 2014 – 2020 г.
е структурирана в следните части:


Визия за развитието на общината;



Приоритетни области – 4 бр.;



Стратегически цели – 4 бр.;



Приоритети – 15 бр.;



Специфични цели – 22 бр.;



Мерки – 59 бр.

Визията на община Тунджа е дефинирана както следва: „ОБЩИНА ТУНДЖА - СРЕДА
НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ, ПРЕДОСТАВЯЩА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ С ВИСОКА
СОЦИАЛНА СТОЙНОСТ, ПОВИШЕНА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ, ОБНОВЕНА
СЕЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНА СРЕДА,
ОСНОВА

ЗА

ИНОВАТИВНО

И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО

БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

И

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ”.
Стратегическите цели, които си поставя общината в рамките на четирите приоритетни
области на плана за времевия хоризонт 2014- 2020 г. са:


Стратегическа цел 1: Реализиране на икономически растеж основан на
местния природен, културен и демографски потенциал, чрез иновации във
водещите икономически дейности;



Стратегическа цел 2: Подобряване на условията за живот, социалните
услуги и личната сигурност;



Стратегическа цел 3: Развитие на техническа инфраструктура водеща до
растеж и опазване на околната среда;



Стратегическа цел 4: Стартиране на териториални инициативи за
сближаване.

Формулировката на визията и стратегическите цели кореспондират напълно с
адекватната насока на развитие на общината в съответствие с дефинираните преди това
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проблеми и потребности на региона и с обособените силни и слаби страни, възможности и
заплахи.
Визия е формулирана в съответствие с изискванията посочени в ,,Методологията за
стратегическо планиране в Република България”, разработена от европейски и български
експерти и одобрена от Съвета за административната реформа през 2011 г.3 Тя е:


вдъхновяваща - ясна и предизвикателна;



фокусираща - дава цел и посока;



ориентирана към бъдещето - взема предвид добрите неща от миналото;



насочваща - дава насоки, без да ограничава, но адресирана към преодоляването
на откроените при анализа обществено значими проблеми;



устойчива - дава дългосрочната перспектива.

Анализът показва, че визията е в съответствие с регионалния потенциал на общината
обусловен от териториалното й разположение, състоянието на икономическите и социални
тенденции и потребностите в региона.
Дефинициите на стратегическите цели са екзактни, дават ясна представа за това, какво
се очаква да бъде постигнато и какви са пътищата и средствата за постигане на желаните
резултати. Формулировката на целите позволява лесното и еднозначно дефиниране на
конкретни показатели за измерване на резултатите и въздействието от прилаганите
интервенции в посока на постигане на целите, което гарантира тяхната измеримост.
Целите са дефинирани в реалистичен и достижим за общината аспект. Контекстът на
целите в пълна степен отразява необходимостта от възможните интервенции за осигуряване на
решения по отношение на съществуващите потребности и ограничения, разрешаване или
намаляване на техния негативен ефект.
Стратегическите цели са в пълно съответствие със силните страни и възможностите за
развитие в общината, като отразяват и подходите за справяне със настоящите слаби страни и
съществуващите заплахи. Те отразяват реалните възможности за успешно развитие на
общината, като еднозначно предопределят посоката на бъдещите действия през плановия
период.
За постигане на детайлизация и яснота при постигането на дефинираните четири
стратегически цели следва да се разработят приоритети. Приоритетите, предложени в
Общинския план за развитие на община Тунджа 2014 – 2020 г. са изцяло в съответствие с
Методологията е налична на Портала за обществени консултации на Министерския съвет (http://www.strategy.bg,
секция „Публикации”).
3
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поставените стратегически цели. Те реално дават представа за насоките на реализация на вече
дефинираните стратегически цели, като Приоритети 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 пряко кореспондират със
Стратегическа цел 1, Приоритети 2.1.; 2.2; 2.3; 2.4 и 2.5 допринасят за постигането на
Стратегическа цел 2, Приоритет 3.1; 3.2 и 3.3 са насочени към достигането на Стратегическа
цел 3, а Приоритет 4.1; 4.2 и 4.3 към достигането на Стратегическа цел 4.
Формулираните специфични цели и мерки са инструменти от по-ниско йерархично
равнище, чиято задача е последваща детайлизация на приоритетите с оглед на определяне на
адекватни пътища и подходи за постигане на заложените стратегически цели.
Специфичните цели по отделните приоритети са съобразени с изискванията на Единна
методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация за:


конкретност - посочени са конкретни мерки и проекти;



съгласуваност - обвързаност с общинските секторни програми и стратегии;



постижимост - предвидени са реалистични мерки и проекти (в правомощията на
общинската администрация) за нейното постигане;



определеност във времето - по отношение на всеки един проект е определен
срок за изпълнение.

Разпределението на специфичните цели към отделните приоритети, както и на мерките
към отделните специфични цели е коректно и логично, дава възможност за залагане на ясни
индикатори, измерващи степента на постигнатия успех по време на провеждане и след
приключване на предвидените интервенции. Специфичните цели и мерките са реалистични и
изпълними от общината в рамките на плановия времеви хоризонт 2014 – 2020 година.
2.4.2. Външно съответствие
Стратегическата рамка на Общинския план е разгледана в контекста на системата от
стратегически и планови документи на различни нива. Потърсена е външната съгласуваност на
документа, като стратегическите цели и приоритети към тях са обвързани с приоритетните за
областта, региона, страната и ЕС области за развитие.
Трябва да се посочи, че Общинският план за развитие се разработва в момент, когато
все още не е финализирано Споразумението за партньорство на Република България,
определящо основните приоритетни направления, които ще бъдат финансирани в периода
2014-2020 г., не са финализирани и оперативните програми, не са разработени и приети и др.
стратегически и планови документи, от които ОПР на община Тунджа е силно зависим. Тази
неясна външна среда, в която се изготвя документът, увеличава риска за условност на
планираните дейности и най-вече средствата за тях.
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Външната съгласуваност на документа се изразява в:
Стратегия Европа 2020:
Стратегия „Европа 2020“ цели постигането на по-интелигентен, по-устойчив и
приобщаващ растеж:


интелигентен – чрез по-ефективни инструменти в образованието, изследванията
и иновациите;



устойчив – благодарение на решителното преминаване към нисковъглеродна
икономика и конкурентоспособна промишленост;



приобщаващ, със силен акцент върху създаването на работни места и
намаляването на бедността.4

Петте основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на десетилетието са в
сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и иновациите; социалното
приобщаване и намаляването на бедността и климата/ енергията. Така формулираните цели
следва да се трансформират в национални.
Към целите са дефинирани и седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез
която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи
приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж,
промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.
Според оценяващия екип общинският план за развитие на община Тунджа следва
зададените от ЕС насоки:
Таблица № 2: Съответствие на ОПР на община Тунджа 2014-2020 г. със стратегия Европа 2020

4

ИНТЕЛИГЕНТЕН

УСТОЙЧИВ

ПРИОБЩАВАЩ

Приоритет 1.1. и Приоритет 1.2, в
т.ч.:
 Създаване на иновативна среда
подкрепяща предприемаческите
инициативи в община Тунджа;
 Подобряване
на
административните услуги за
бизнеса и реализиране на
успешни партньорства;
Приоритет 2.1., в т.ч.:
 Създаване на привлекателна
образователна среда;
 Създаване на условия за пълно
включване
на
децата
в

Приоритет 1.1., в т.ч.:
 Създаване на индустриални
зони и логистични паркове в
землищата на населени места
от община Тунджа;
Приоритет 1.2., в т.ч.:
 Създаване на експертен екип
към община Тунджа в подкрепа
на местната администрация при
реализирането на проекти с
инвестиционен характер;
 Реализиране на инициативи и
партньорства
със
СГО
подкрепящи комуникацията с

Приоритет 2.2., в т.ч.:
 Подобряване на условията за
заетост
и
професионална
реализация на всички социални
групи;
 Развитие на социалните услуги и
социално включване в малките
населени места;
Приоритет 2.3., в т.ч.:
 Подобряване на нивото на
здравна превенция и достъпа до
доболничната и болничната
помощ;
Приоритет 2.5., в т.ч.:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
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образователната система и
превенция на ранното напускане;
Приоритет 4.2., в т.ч.:

 Насърчаване

на
сътрудничеството и подкрепата
за местния бизнес;
Приоритет 4.3. , в т.ч.:
 Участие
в
регионални
и
трансгранични инициативи и
програми
подобряващи
социалното и икономическо
развитие;

организации на инвеститори и
работодатели;
Приоритет 1.4., в т.ч.:
 Повишаване на добавената
стойност от земеделските и
горски продукти
Приоритет 3.2., в т.ч.:
 Подобряване на параметрите на
околната среда в селищата от
общината;
 Подобряване на параметрите на
околната среда извън селищата
от общината;

 Осигуряване на качествени и
достъпни обществени услуги;
Приоритет 3.3., в т.ч.:
 Развитие на инфраструктурата
за свободното време и спорт;
Приоритет 4.3. , в т.ч.:
 Участие в регионални и
трансгранични инициативи и
програми
подобряващи
социалното и икономическо
развитие;
И др.

И др.
И др.

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие5 (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е
основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия /неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално
развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните
политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР играе важна роля за
постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката
за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано
развитие на районите. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети за регионално
развитие на страната.
Съответствието на ОПР с НСРР е представено на таблицата по – долу:
Таблица № 3: Съответствие на ОПР на община Тунджа 2014-2020 г. с НСРР 2012-2022 г.

5

ОПР Тунджа 2014-2020 г.

НСРР 2012-2022 г.

Стратегическа цел 1: Реализиране на
икономически растеж основан на местния
природен, културен и демографски потенциал,
чрез иновации във водещите икономически
дейности.
Приоритет 1.1.
Повишаване
конкурентоспособността
и
иновативността на местната икономика.

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване
в
европейски,
национален
и
вътрешнорегионален план чрез развитие на
собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
ПРИОРИТЕТ 1.1. Активизиране на специфичния
потенциал на регионалните и местните икономики
чрез
подкрепа
за
повишаване

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772
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Приоритет 1.2.
Създаване на благоприятни условия за привличане
на инвестиции. Развитие на партньорства.
Приоритет 1.3.
Развитие на устойчив висококачествен регионален
туризъм.
Приоритет 1.4.
Развитие на модерно и конкурентноспособно
земеделие.

Стратегическа цел 2:
Подобряване на условията за живот, социалните
услуги и личната сигурност.

Приоритет 2.1.
Подобряване качеството на образованието и
създаване на условия за развитие на младите хора.
Приоритет 2.2.
Създаване на възможности за трудова заетост,
намаляване на бедността и риска от социална
изолация.
Приоритет 2.3.
Повишаване качеството на здравеопазването и
подобряване достъпа до обектите на здравната
инфраструктура.
Приоритет 2.4.
Развитие на културата и културните институции.
Опазване, популяризиране и развитие на културното
наследство.
Приоритет 2.5.
Повишаване на административния капацитет и
ефективността на публичните услуги за гражданите.

конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес.
ПРИОРИТЕТ 1.2. Развитие на устойчиви форми на
туризъм и на културните и творчески индустрии в
районите.
ПРИОРИТЕТ 1.1. Активизиране на специфичния
потенциал на регионалните и местните икономики
чрез
подкрепа
за
повишаване
конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес.
Стратегическа цел 2: Социално сближаване и
намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез създаване на условия за
развитие на човешкия капитал.
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване
в
европейски,
национален
и
вътрешнорегионален план чрез развитие на
собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до
образователни, здравни, социални и културни услуги
и развитие на спортната инфраструктура в районите.
ПРИОРИТЕТ 2.2. Подкрепа на трудовата географска
мобилност в районите.

ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до
образователни, здравни, социални и културни услуги
и развитие на спортната инфраструктура в районите.
ПРИОРИТЕТ 1.2. Развитие на устойчиви форми на
туризъм и на културните и творчески индустрии в
районите.

ПРИОРИТЕТ 2.3. Развитие на капацитета на
националните, регионалните и местните власти за
стратегическо планиране и подобряване на
управлението на регионалното развитие.
Стратегическа цел 3:
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване
Развитие на техническа инфраструктура водеща в
европейски,
национален
и
до растеж и опазване на околната среда
вътрешнорегионален план чрез развитие на
собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
Стратегическа цел 2: Социално сближаване и
намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез създаване на условия за
развитие на човешкия капитал.
Стратегическа цел 4: Балансирано териториално
развитие чрез укрепване на мрежата от градове-
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центрове, подобряване свързаността в районите
и качеството на средата в населените места.
ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на инфраструктурата за
Приоритет 3.1.
Изграждане на нова и модернизиране на опазване на околната среда.
съществуващата техническа инфраструктура.
ПРИОРИТЕТ 4.2. Подобряване на свързаността на
районите в национален и международен план,
включително с големите градски центрове в
съседните страни. ПРИОРИТЕТ 4.3. Подобряване
качеството на живот в селските райони.
ПРИОРИТЕТ 1.3. Развитие на инфраструктурата за
Приоритет 3.2.
Подобряване качествените характеристики на опазване на околната среда.
околна среда. Опазване и възстановяване на
природните ресурси.
ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до
Приоритет 3.3.
Повишаване качеството на селищната среда.
образователни, здравни, социални и културни услуги
и развитие на спортната инфраструктура в районите.
ПРИОРИТЕТ 4.3. Подобряване качеството на живот
в селските райони
Стратегическа цел 4:
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване
Стартиране на териториални инициативи за в
европейски,
национален
и
сближаване
вътрешнорегионален план чрез развитие на
собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и
развитие
на
трансграничното,
междурегионалното
и
транснационалното
сътрудничество.
Стратегическа цел 4: Балансирано териториално
развитие чрез укрепване на мрежата от градовецентрове, подобряване свързаността в районите
и качеството на средата в населените места.
ПРИОРИТЕТ 4.2. Подобряване на свързаността на
Приоритет 4.1.
Териториално сътрудничество в устойчиви районите в национален и международен план,
транспортни системи.
включително с големите градски центрове в
съседните страни.
ПРИОРИТЕТ 3.1 Развитие на трансграничното
сътрудничество и мобилизиране потенциала на
периферните гранични територии.
ПРИОРИТЕТ 1.1. Активизиране на специфичния
Приоритет 4.2.
Териториално сътрудничество в сферата на потенциал на регионалните и местните икономики
приоритетни икономически дейности..
чрез
подкрепа
за
повишаване
конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес.
ПРИОРИТЕТ 3.1 Развитие на трансграничното
Приоритет 4.3.
Териториално сътрудничество на институционално сътрудничество и мобилизиране потенциала на
ниво /регионални инициативи.
периферните гранични територии.
ПРИОРИТЕТ 3.2 Развитие на междурегионално и
транснационално сътрудничество, включително за
постигане на стратегическите приоритети на
макрорегионално ниво.
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Връзка с НСРР 2012-2022 е налице по всички Стратегически цели и Приоритети, с
изключение на ПРИОРИТЕТ 4.1. ,,Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на
полицентричната мрежа от градове” към Стратегическа цел 4, по разбираеми причини. Т.е.
може да твърди, че е установено съответствие на изведените в НСРР и ОПР на Община Тунджа
стратегически цели и приоритети/приоритетни области.
Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие (РПР) на Югоизточен район6, като един от шестте плана
за развитие на ниво 2 за периода 2014–2020 г., е съществен елемент в йерархичната система
от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Основна функция на плана
е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на националните и
европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите цели и действия за
развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие.
Съответствието на ОПР с РПР на ЮИР 2014-2020 г. е представено на таблицата по –
долу:
Таблица № 4: Съответствие на ОПР на община Тунджа 2014-2020 г. с РПР на ЮИР 2014-2020 г.

6

ОПР Тунджа 2014-2020 г.

РПР на ЮИР 2014-2020 г.

Стратегическа цел 1: Реализиране на
икономически растеж основан на местния
природен, културен и демографски потенциал,
чрез иновации във водещите икономически
дейности.
Приоритет 1.1.
Повишаване
конкурентоспособността
и
иновативността на местната икономика.
Приоритет 1.2.
Създаване на благоприятни условия за привличане
на инвестиции. Развитие на партньорства.
Приоритет 1.3.
Развитие на устойчив висококачествен регионален
туризъм.
Приоритет 1.4.
Развитие на модерно и конкурентноспособно
земеделие.
Стратегическа цел 2:
Подобряване на условията за живот, социалните
услуги и личната сигурност.

Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване
на
ЮИР
на
междурегионално
и
вътрешнорегионално
ниво посредством
използване на собствения потенциал на района в
условията на щадящо околната среда развитие.
Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността
на регионалната икономика и подкрепа за малкия и
средния бизнес в Югоизточен район.

Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на
туризъм и на културните и творческите индустрии в
Югоизточен район.
Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността
на регионалната икономика и подкрепа за малкия и
средния бизнес в Югоизточен район.
Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване
на
ЮИР
на
междурегионално
и
вътрешнорегионално
ниво посредством
използване на собствения потенциал на района в
условията на щадящо околната среда развитие.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521
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Стратегическа цел 2: Социално сближаване и
намаляване на междуобластните неравенства в
ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и
подобряване на социалната инфраструктура.
Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до
Приоритет 2.1.
Подобряване качеството на образованието и образователни, здравни, социални, културни услуги
създаване на условия за развитие на младите хора. и развитие на спортната инфраструктура в
Югоизточен район.
Приоритет 2.2. Подобряване на качествените
Приоритет 2.2.
Създаване на възможности за трудова заетост, характеристики и конкурентоспособността на
намаляване на бедността и риска от социална човешките ресурси в Югоизточен район.
изолация.
Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до
Приоритет 2.3.
Повишаване качеството на здравеопазването и образователни, здравни, социални, културни услуги
подобряване достъпа до обектите на здравната и развитие на спортната инфраструктура в
инфраструктура.
Югоизточен район.
Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на
Приоритет 2.4.
Развитие на културата и културните институции. туризъм и на културните и творческите индустрии в
Опазване, популяризиране и развитие на културното Югоизточен район.
наследство.
Приоритет 2.3. Укрепване на административния
Приоритет 2.5.
Повишаване на административния капацитет и капацитет на местните и регионалните власти в
ефективността на публичните услуги за гражданите. Югоизточен район.
Стратегическа цел 3:
Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване
Развитие на техническа инфраструктура водеща на
ЮИР
на
междурегионално
и
до растеж и опазване на околната среда
вътрешнорегионално
ниво посредством
използване на собствения потенциал на района в
условията на щадящо околната среда развитие.
Стратегическа цел 2: Социално сближаване и
намаляване на междуобластните неравенства в
ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и
подобряване на социалната инфраструктура.
Стратегическа цел 4: Балансирано териториално
развитие на ЮИР чрез укрепване на градоветецентрове, подобряване свързаността в района и
качеството на средата в населените места.
Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в
Приоритет 3.1.
Изграждане на нова и модернизиране на селските райони.
съществуващата техническа инфраструктура.
Приоритет 4.2. Подобряване свързаността на
Югоизточен район в национален и международен
план.
Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за
Приоритет 3.2.
Подобряване качествените характеристики на опазване на околната среда в Югоизточен район.
околна среда. Опазване и възстановяване на
природните ресурси.
Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до
Приоритет 3.3.
Повишаване качеството на селищната среда.
образователни, здравни, социални, културни услуги
и развитие на спортната инфраструктура в
Югоизточен район.
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Стратегическа цел 4:
Стартиране на териториални инициативи за
сближаване

Приоритет 4.1.
Териториално сътрудничество
транспортни системи.

в

устойчиви

Приоритет 4.2.
Териториално сътрудничество в сферата на
приоритетни икономически дейности..

Приоритет 4.3.
Териториално сътрудничество на институционално
ниво /регионални инициативи.

Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в
селските райони.
Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване
на
ЮИР
на
междурегионално
и
вътрешнорегионално
ниво посредством
използване на собствения потенциал на района в
условията на щадящо околната среда развитие.
Стратегическа цел 3: Развитие и подобряване на
териториалното сближаване на ЮИР чрез
използване
на
различните
форми
на
териториалното
сътрудничество
–
трансгранично,
транснационално
и
междурегионално.
Стратегическа цел 4: Балансирано териториално
развитие на ЮИР чрез укрепване на градоветецентрове, подобряване свързаността в района и
качеството на средата в населените места.
Приоритет 4.2. Подобряване свързаността на
Югоизточен район в национален и международен
план.
Приоритет 3.1. Развитие на трансграничното
сътрудничество и мобилизиране потенциала на
периферните гранични територии в Югоизточен.
Приоритет 3.1. Развитие на трансграничното
сътрудничество и мобилизиране потенциала на
периферните гранични територии в Югоизточен.
Приоритет 1.1. Повишаване конкурентоспособността
на регионалната икономика и подкрепа за малкия и
средния бизнес в Югоизточен район.
Приоритет 3.1. Развитие на трансграничното
сътрудничество и мобилизиране потенциала на
периферните гранични територии в Югоизточен.
Приоритет 3.2. Развитие на междурегионално и
транснационално сътрудничество в помощ на
постигане на стратегическите цели за развитие на
Югоизточен район.

Не се регистрира пряко съответствие с Приоритет 3.3. ,,Опазване българската
акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството в Югоизточен район”
и Приоритет 4.1. ,,Интегрирано развитие на градовете в Югоизточен район и подобряване
качеството на градската среда”, което е разбираемо имайки предвид географското положение
на общината и липсата на градски център в рамките на територията.

Областната стратегия за развитие на област Ямбол 2014-2020 г.
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Областната стратегия за развитие (ОСР) на Област Ямбол7 за периода 2014 – 2020 год.,
съгласно ЗРР трябва да даде стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите
на общинските планове за развитие за периода 2014 - 2020 г. Тази тема е новост за второто
поколение на областните стратегии. Без да нарушава принципите на местното самоуправление,
областната стратегия трябва да адресира препоръки и стратегически насоки към новите
планове на съставните общини, за да се постигне:
 Съответствие с областната стратегия (тя е „посредникът” между ОПР и по-високите
нива – РПР и НСРР);
 Съответствие с общите проблеми, потребности и потенциали на областта – сфери
за междуобщински партньорства;
Съответствието на ОПР с ОСР на област Ямбол 2014-2020 г. е представено на
таблицата по – долу:
Таблица № 5: Съответствие на ОПР на община Тунджа 2014-2020 г. с ОСР 2014-2020 г.
ОПР Тунджа 2014-2020 г.

ОСР 2014-2020 г.

Стратегическа цел 1: Реализиране на
икономически растеж основан на местния
природен, културен и демографски потенциал,
чрез иновации във водещите икономически
дейности.
Приоритет 1.1.
Повишаване
конкурентоспособността
и
иновативността на местната икономика.
Приоритет 1.2.
Създаване на благоприятни условия за привличане
на инвестиции. Развитие на партньорства.
Приоритет 1.3.
Развитие на устойчив висококачествен регионален
туризъм.
Приоритет 1.4.
Развитие на модерно и конкурентноспособно
земеделие.
Стратегическа цел 2:
Подобряване на условията за живот, социалните
услуги и личната сигурност.

Стратегическа цел 1: Възстановяване на
икономическата динамика и създаване на
благоприятна за иновации бизнес среда.

Приоритет 1: Възстановяване и повишаване
конкурентоспособността на регионалната
икономика.

Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри
условия за заетост, социално приобщаване,
повишаване качеството на живот и изграждане на
административен капацитет за добро управление
Приоритет 3: Развитие на пазара на труда,
Приоритет 2.1.
Подобряване качеството на образованието и увеличаване на заетостта, адаптиране на
създаване на условия за развитие на младите хора. образователните политики и социално включване.
Приоритет 2.2.

7
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Създаване на възможности за трудова заетост,
намаляване на бедността и риска от социална
изолация.
Приоритет 2.3.
Повишаване качеството на здравеопазването и
подобряване достъпа до обектите на здравната
инфраструктура.
Приоритет 2.4.
Развитие на културата и културните институции.
Опазване, популяризиране и развитие на културното
наследство.
Приоритет 2.5.
Повишаване на административния капацитет и
ефективността на публичните услуги за гражданите.
Стратегическа цел 3:
Стратегическа цел 1: Възстановяване на
Развитие на техническа инфраструктура водеща икономическата динамика и създаване на
до растеж и опазване на околната среда
благоприятна за иновации бизнес среда.
Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри
условия за заетост, социално приобщаване,
повишаване качеството на живот и изграждане на
административен капацитет за добро управление
Приоритет 2: Устойчиво и ефективно използване на
Приоритет 3.1.
Изграждане на нова и модернизиране на ресурсите, развитие на модерна инфраструктура,
съществуващата техническа инфраструктура.
подкрепяща растежа и създаването на работни
Приоритет 3.2.
места.
Подобряване качествените характеристики на Приоритет 5. Балансирано териториално развитие и
околна среда. Опазване и възстановяване на устойчиво градско развитие.
природните ресурси.
Приоритет 3.3.
Повишаване качеството на селищната среда.
Стратегическа цел 4:
Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри
Стартиране на териториални инициативи за условия за заетост, социално приобщаване,
сближаване
повишаване качеството на живот и изграждане на
административен капацитет за добро управление
Приоритет 4: Укрепване на административния и
Приоритет 4.1.
Териториално сътрудничество в устойчиви институционалния капацитет за добро управление.
транспортни системи.
Приоритет 5. Балансирано териториално развитие и
Приоритет 4.2.
устойчиво градско развитие.
Териториално сътрудничество в сферата на
приоритетни икономически дейности..
Приоритет 4.3.
Териториално сътрудничество на институционално
ниво /регионални инициативи.

Видно от таблиците, Стратегията на ОПР на община Тунджа 2014-2020 г. отчита
основните политики, начертани в горе анализираните документи като, обаче ги съобразява с
факторите, условията и потенциала за развитие на общината, мрежата от населени места и
отделните сектори.
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В съответствие с оценения собствен потенциал и възможностите за развитие на
общината, в плана са изведени цели и приоритети, които имат конкретно териториално
измерение и ще имат реално въздействие за постигане на устойчив икономически растеж и
балансирано социално развитие при умело поддържане на екологичното равновесие в
територията.
2.4.3. Вътрешно съответствие
Вътрешното съответствие на документа се изразява в ясната и категорична връзка
между тенденциите в развитието на общината, станали ясни от направения анализа на
икономическото и социалното развитие, изведените силни, слаби страни, възможности и
заплахи на тази база и разработената стратегическа рамка, която да използва потенциала на
общината, за да реши нейните проблеми и да доведе до устойчиво развитие.
В точка 2.3. от настоящата оценка вече е направено едно такова изследване, което
проследява връзките анализ - SWOT анализ и стратегия.
Според оценяващия екип Стратегическата рамка е построена на база направения
анализ и не противоречи на направените там изводи.––
Заключение:
Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в
Методическите указания на МРР.
Използваните дефиниции в стратегическата част на Общинския план за развитие
на община Тунджа 2014 – 2020 г. са в съответствие с принципните постановки при
процеса на целеполагане.
Наблюдава се интегрираност и взаимодействие между отделните приоритети и
стратегически цели, също и тяхното съответствие и обвързаност с
релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и
европейско ниво.
Налице е конкретика във формулировките, позволяваща лесно и точно определяне
на очаквани крайни резултати, дефиниране на индикатори за наблюдение и
отчитане на напредъка при изпълнение и на ефекта от постигнатите резултати.
От изключителна важност за постигането на дългосрочни ефекти при
прилагането на Общинския план за развитие на община Тунджа 2014 – 2020 г. е
съответствието на стратегическата част на плана с дефинираните в
предходните части потребности и ограничения. Анализът показва, че е налице
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пълно съответствие с обособените нужди и проблеми на територията на
общината и поставените й цели.

2.5. Индикативна финансова таблица
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията
на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. и представлява финансовата рамка
на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното
развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от
общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за
реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват
възможностите за инвестиции и социално-икономически растеж и мобилизират допълнителни
ресурси от фондовете на ЕС и частния сектор.
Абсолютни и относителни стойности са определени за:


местно публично финансиране – общински бюджет и местни публични
фондове;



външно публично финансиране – централен бюджет, фондове на ЕС;



частно финансиране – фондове, фирми.

При разработване на ИФТ и включването на конкретни проекти в нея, екипът
разработващ ОПР е приложил следния подход:
Бюджетът на община Тунджа за периода 2014 – 2020 г. е на стойност 85 240.00 хил. лв.
Източниците за финансиране на ОПР са представени на графиката по – долу:
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Графика № 2: Разпределение на средствата за реализация на ОПР по източници на финансиране

10%

5%
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Общински
бюджет
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бюджет
Фондове
на ЕС
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финансиране

65%

Източник: ОПР 2014-2020 г.

Прави впечатление, че предвидените средства от ЕС за периода 2014-2020 са 65 %.
Изводът е, че се разчита прекалено много на средствата от ЕС, което прави изпълнението на
ОПР зависимо от редица външни фактори и риска от неговото неизпълнение по-голям. В същото
време, обаче, общината няма достатъчно ресурси, за да подкрепи самостоятелно инициативите
за развитие. Затова е подходящо привличането на повече средства по национални и
наднационални програми, различни от фондовете на ЕС.
Разпределението на средствата по Стратегически цели на ОПР на община Тунджа за
периода 2014-2020 г. е представено на графиката по – долу:
Графика № 3:Разпределение на средствата на ОПР на община Тунджа 2014 - 2020 г. по Стратегически цели
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37.7%

Източник: ОПР 2014-2020 г.
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Разпределението на финансовите ресурси между първите три Стратегически цели е
балансирано (в рамките на 10%). В Стратегическа цел 4 са предвидени предимно меки мерки,
които изискват много по-малко ресурси и време за тяхното изпълнение.
Разпределението на финансовите ресурси отговаря на направените изводи от анализа
и на предвидените цели в стратегическата рамка.
Заключение:
Структурата

и

съдържанието

на

ИФТ

отговарят

на

изискванията

в

Методическите указания на МРР.
Към момента на разработване на ОПР са известни възможните източниците на
финансиране, които са детайлно анализирани в плана и отчетени в ИФТ, но няма
достатъчно информация какви суми ще бъдат локирани за община Тунджа,
(например по ПРСР 2014-2020 г. Поради тази причина реалистичността на размерът
и разпределението на планираните финансови ресурси за постигане на целите на
Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. не може да бъде коректно
оценена.
Препоръка:
- Да се извърши своевременна актуализация (при необходимост) на ИФТ на ОПР на
община Тунджа, след окончателно одобрение на оперативните програми и ПРСР на
Р България за периода 2014-2020 г.

2.6. Индикатори за наблюдение и оценка на плана
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие, 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.
Разработената система от индикатори в ОПР на община Тунджа, се базира на осемте
ключови индикатора заложени в Стратегия ‘‘Европа 2020‘‘, респективно в Националната
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и Регионалния план за развитие на Югоизточен
район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. и отчита приноса на общината за тяхното постигане.
Системата от индикатори е систематизирана по приоритетни области, приоритети и
мерки. Индикаторите отговарят на изискването за измеримост, конкретност и релевантност.
Заключение:
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Определените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР на
община Тунджа за периода 2014-2020 г. са ясно формулирани, уместни и достатъчно
на брой.

2.7. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие
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
общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на
мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
Разработената за целите на наблюдението и оценката в Община Тунджа система е
логична и гарантира наличието на структура и регламентирана методология за осъществяване
на наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие.
Предложената система включва формите и начините за събиране на информация,
индикаторите за наблюдение, органи за наблюдение и организацията на работата по
наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и
публичност.

Заключение:
Предложената система за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план
се характеризира с надеждност, обхваща необходимите звена, действия и
механизми и ще позволи ефективното наблюдение и изпълнение на ОПР на община
Тунджа 2014-2020 г.

2.8. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност
Тази част от плана включва начините на прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност.
Заключение:
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Предвидените мерки за информация и публичност по време на изпълнението на ОПР
ще информират заинтересованите страни относно очакваните и постигнатите
резултати, ще ги мотивират да се включат активно в процесите на реализация на
ОПР на територията на общината, ще допринесат за установяване степента на
одобрение и удовлетвореност на гражданите от реализацията на ОПР и ще
гарантира прозрачност.

2.9. Програма за реализация
Общинският план за развитие представлява стратегически документ относно
политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, докато програмата
за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки,
инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието.
Разработената програма включва набор от проекти към отделните мерки,
описание/обосновка на предвидената интервенция, източниците на финансиране, периодът на
изпълнение и отговорник.
Заключение:
Програмата за реализация е разработена в съответствие с Методическите
указания на МРР.
Програмата е изчерпателно изготвена. Планираните проекти са съобразени с
мерките и специфичните цели, заложени в стратегическата рамка. Тяхното
изпълнение ще допринесе за изпълнението на приоритетите и стратегическите
цели на ОПР на община Тунджа за периода 2014-2020г.

III. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ПО РЕДА НА ЗООС
Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Закона за
биологичното разнообразие, както и предвид разпоредбите на чл.32 от ЗРР, Община Тунджа е
внесла в РИОСВ – Стара Загора, Искане за преценяване на необходимостта от Екологична
оценка (ЕО), съгласно чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми и Уведомление за план/програма, съгласно изискванията на
чл.10, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони. Издадено е Решение на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка, приложено към настоящия документ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предварителната оценка на ОПР на община Тунджа за периода 2014-2020 г. отразява
резултатите от изследването на показателите за социално-икономическо развитие на общината
и съставянето на задължителните компоненти, които документът следва да съдържа.
Общото впечатление от представения за оценяване Общински план за развитие е, че
документът е подробно и задълбочено разработен. Изготвен е в съответствие с действащата
нормативна уредба в страната, при отчитане на изискванията към подобни разработки.
Изводите и тенденциите, изведени в социално-икономическия анализ и SWOT -анализа
са реалистични и адекватни и впоследствие трансформирани в цели и приоритети за местно
развитие.
Общинският план за развитие и заложените в него стратегически цели и приоритети е
съгласуван с документите за регионално развитие на областно, регионално, национално и
европейско ниво.
Индикаторите за измерване на резултатите от изпълнението на плана са определени за
всяка мярка, което дава много добра възможност за проследяване на тяхната реализация и
оценка на реалистичността между поставените цели и индикаторите.
За постигане на ефективност и ефикасност от приложението на плана е необходима
пълна ангажираност от страна на всички заинтересовани страни, добра организация и отчетност
на извършената работа.
За да бъде успешен крайният резултат предвижданията на ОПР следва да се
разглеждат като инструмент за управление в ръцете на действаща институция, която постоянно
да следи, както външните въздействия, така и процесите, протичащи вътре в общината, да
анализира, определя и предлага избор на поведение – (балансирано, взаимосвързано,
равномерно развитие на всички подсистеми), в определените от плана рамки за развитие, за
постигане на поставените цели.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Решение на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка
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