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Въведение
Планът за интегрирано развитие на /ПИРО 2021-2027 г./ е основен планов
документ, който определя насоките за развитие на Община Нова Загора. Той
представя стратегията за развитие на общината в посочения период, съдържаща
средносрочните цели и приоритетите за развитието й, както и финансовите ресурси за
реализация на проектите за този период. Очертаните насоки за развитие са
съгласувани със Стратегията за развитие на област Сливен.
Нормативно основание за това е чл. 21, т. 1 от Закона за регионалното развитие
/ЗРР/, обнародван в Държавен вестник – брой 21 от 31.03.2020 г.
Утвърдени са Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО за
периода 2021г. - 2027 г. със Заповед на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 25.03.2020 г.
Забелязва се надграждане на същеструващите до сега Общински планове за
развитие /ОПР/ за периода 2014 г. -2020 г. по отношение на съдържателния характер
на ПИРО. Съгласно новите изисквания Планът за интегрирано развитие на Община
Нова Загора трябва да бъде съобразен със следните планови и стратегически
документи:
 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточния регион за
планиране 2021 г. – 2027 г.
 Определените регионални и национални цели и приоритети на развитието на
България, както и актуализираната Национална концепция за пространствено
развитие 2013 г. – 2025 г.
 Общия устройствен план на Община Нова Загора.
Така се подчертава взаимовръзката между двата подхода „отгоре – надолу” и
„отдолу – нагоре” при изработването и прилагането на стратегически и планови
документи на регионалното развитие, както и тяхната йерархична подчиненост.
Взаимовръзката с Общия устройствен план /ОУП/ на Община Нова Загора
представлява нов основен момент в разработването на ПИРО. Общият устройствен
план на Община Нова Загора е основен планов документ по отношение на
устройственото планиране съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Други нови моменти, които отличават ПИРО от досега действащите Общински
планове за развитие са:
 Демаркация – разграничаването и същевременно отчитането на предвижданията на
Общия устройствен план на общината. Целта е ОУП на община Нова Загора да бъде
използван като териториалта основа за прилагане на ПИРО. Териториалните
особености са в тясна взаимовръзка със стъпките, предвидени в бъдещото развитие на
общината.
 Зони за въздействие - обосноваване и прилагане на зони за прилагане на интегриран
подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди. От своя страна тези зони се
делят на два типа: зони за въздействие с комплексен характер (градски зони за
въздействие, които са задължителни за градовете от 1,2 3 йерархично ниво и зони
определени на функционален признак (например за развитие на туризъм, за развитие на
екологично земеделие и др. подобни).
Основните задачи на документа са:
Да дефинира стратегия за устойчиво развитие на общината, съответстваща на
рамката на регионалната политика, определена с Националната стратегия за
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регионално развитие и конкретизирана по отношение на област Сливен с Областната
стратегия за развитие, като я превърне в привлекателно място за бизнес и живот;
Да укрепи позицията на град Нова Загора като втори по значение
икономически и културен център в Сливенска област, привлекателен за местните и
чуждестранни инвеститори;
Да определи приоритетните области за развитие на общината, които в найкратък срок биха създали условия за повишаване на конкурентноспособността на
нейната икономика и нарастване на заетостта, но същевременно ще и осигурят поголяма адаптивност към промените в пазарната среда;
Да определи проектите, които са от общ интерес и за съседни общини и
допринасят за подобряване на инвестиционната среда и нарастване на произведения
икономически продукт на територията им;
Да изгради партньорство със съседни общини като основа за развитие на
културен туризъм и изграждане на нов имидж повишаващ атрактивността й;
Да привлече частния сектор да участва във финансирането и прилагането на
Общинския план за развитие на основа на реализиране на проекти от типа публичночастно партньорство /ПЧП/ в публичния сектор основно касаещи развитието и
услугите предоставяни от техническата инфраструктура;
Да осигури използването на целия потенциал на общината за икономическо
развитие и да създаде благоприятна среда за диверсифициране на бизнес дейностите
в селата в общината;
Да дефинира системата за управление на плана, както и системите за
мониторинг, оценка и контрол на изпълнението му - ролята и функциите на
административните звена в общинската администрация, общинския съвет и
партньорите;
Да определи формите за прилагане принципа на партньорството както в
процеса на разработване на Общинския план за развитие, така и по време на
прилагането му;
При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора
са отченени стратегическите цели и свързаните с тях приоритети за развитието на
районите за планиране на страната в периода 2012-2022г., съдържащи се в НСРР,
стратегията за развитие на Сливенска област, определена с Областната стратегия за
развитие. Отчетени са и новите цели на европейската политика за икономическо,
социално и териториално сближаване за периода 2021-2027 г., както и
предвижданията в проектите на регламентите за Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС за същия период.
Използвана е информация и концепции за развитие на отделни сектори в
общината, подготвени от работни групи в общинската администрация с участие на
партньорите от неправителствения сектор, които са предоставени на консултанта.
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Общинският план за развитие на Община Нова Загора е основен елемент от
системата елементи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие. Обемът и съдържанието на ПИРО се определят от постановките на Закона за
регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. Общинският план е
разположен на най-ниското ниво за планиране и определя средносрочните цели и
приоритети за развитието на общината.
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ПИРО осъществява прехода между документите на областно и градско ниво,
въведени от Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията.
Планът за интегрирано развитие на община Нова Загора в най-голяма степен спомага
за съгласуваността на отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и
устройственото планиране на националното пространство. Същността на
функционалната обвързаност между ОСР и ПИРО се изразява от нуждата за
съответствие и липсата на конфликт между стратегическите компоненти на двата
документа. За тази цел, стратегическите цели и приоритети от по-високо областно
ниво се интерпретират и получават подходящ конкретен израз в рамките на
общинското развитие. В съответствие с чл. 13 от ЗРР, интегрираният общински план
задължително следва Стратегическите насоки за разработване на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие.
В съответствие с чл. 13, ал. 4 от ЗРР, документът се приема от общинския
съвет по предложение на кмета на общината. Кметът на общината организира и
контролира дейностите по изработването и реализацията на ПИРО, а общинският
съвет обсъжда и приема разработката или актуализацията на плана. Осигуряването на
публичност и участието на заинтересованите страни в процесите е условие, без което
не може да се подготви пълноценен и законосъобразен управленски документ.
Съгласно разпоредбите на ППЗРР, кметът и общинският съвет съвместно обезпечават
прозрачността на дейностите по ПИРО.
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността
на ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно
ниво.

Стратегия «Европа 2030»
Стратегията «Европа 2030» е десетгодишната рамка за управление на ЕС.
Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване
на съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов
икономически растеж. Икономическия растеж на Европа трябва да бъде поинтелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Предложеният модел категорично
извежда значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и
преодоляването на социалните неравенства към постигането на балансирано
европейско развитие.
Интелигентният, устойчивият и приобщаващият растеж на Европа придобива
конкретен образ с дефинирането на ключовите цели. Целите са измерими и обвързани
с прецизни индикативни стойности, трябва да бъдат постигнати до 2030г. и покриват
темите за иновациите, дигиталната икономика, заетостта, младежките политики,
производителността, бедността и ресурсната обезпеченост. Ефективността на
стратегията изисква координирани и комбинирани инициативи и на европейско и на
национално ниво. Подобно изискване е довело до приравняването на общоевропейски
цели към условията в отделните държави.
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Национална програма за развитие „България 2030”
Националната програма за развитие «България 2030» е програмен документ,
поставящ рамката и насоките за останалите стратегически документи в България.
„България 2030” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2030”
в границите на страната. НПР БГ 2030 е насочена към осигуряването на балансирано
социално-икономическо развитие в България при ускоряване на икономическия
растеж и повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. Националната
програма проследява актуалното състояние на факторите за икономическо развитие и
се стреми към тяхното равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране върху
някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори –физически капитал,
заетост, инфраструктура, технологии и информационни системи.
На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови
прогнози, НПР БГ2030 мотивира своите визия, три стратегически цели и тринадесет
приоритета. Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и
здравеопазването, достигането до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни
подобрения, предложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на
аграрния сектор.

Национална стратегия за регионално развитие - 2021 – 2027.
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху
балансираното, равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през
периода 2012-2022 г. Стратегията следва да осигури начините и да обозначи
средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони, области и
общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата
Кохезионна политика на ЕС на национално ниво.
НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между
управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 2020. Целите
и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес,
формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и
техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.
Националната концепция за пространствено развитие /НКПР/ в периода 2013 г. –
2025
Устройството и управлението на националната територия до 2025г. се
регламентира от първата Национална концепция за пространствено развитие.
Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото
планиране и опазването на териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща
основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии.
Националната концепция изтъква важността на успешната териториална
интеграция на страната ни в европейското пространство чрез развитието на български
транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международните
коридори. Акцент се поставя върху постигането и поддържането на умерено
полицентрична мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано териториално
развитие и съживяване на селските и периферните райони.
Отдел “Европейски фондове и програми”
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Областна стратегия за развитие на област Сливен 2021-2027 г.
В изпълнение на средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано
регионално и местно развитие на област Сливен, Стратегията е насочена както към
преодоляване на вътрешнообщинските различия в областта на социалноикономическото развитие в района, така и на междуобластни различия с останалите
области в страната в контекста на общоевропейската политика за сближаване и
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Изводът, който се налага след анализа на икономическото, социалното,
екологическото и териториално урбанистичното развитие на Област Сливен е, че
Стратегията за развитие на Област Сливен за периода 2021-2027г. надгражда
постановките от настоящата и не налага промяна и радикално преориентиране на
целите, приоритетите и решенията на проблемите и потребностите на областта.
Целите и приоритетите ще се постигнат чрез многопластови действия, насочени към:
 съчетаване икономически интереси и достижения с устойчиво равновесие на
елементите на околната среда;
 засилване на екологичните, ландшафтните и културните ценности на региона в
противовес на предизвикателствата на глобализацията, демографските
промени, климатичните промени, енергийната зависимост;
 насърчаване и подкрепа за развитие на знанието и иновациите;
 съхраняване на природното равновесие и засилване на териториалната и
културно-историческата идентичност;
 създаване на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове на
общини и подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски
райони;
 подобряване на транспортната достъпност и обвръзка на населените места;
 повишаване на трудовата заетост;
 повишаване нивото и качеството на образованието;
 насърчаване развитието на социалните услугите;
Всички тези действия (подобряване, съчетаване, засилване, насърчаване,
подкрепа, създаване) са насочени към едно начало – началото на сближаване.
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1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

И

СОЦИАЛНОТО

1.1. Обща характеристика на община Нова Загора
1.1.1. Териториален обхват.
Oбщина Нова Загора е ситуирана в административно териториалната структура
на област Сливен и на Югоизточен регион за планиране от ниво 2.(фиг 2)

Фиг.2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА ЮИР И ОБЛАСТ СЛИВЕН
ИЗТОЧНИК: ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Разположена е в Югоизточна България (в северната част на Горнотракийската
низина) между големите областни центрове Стара Загора, Сливен и Ямбол. Тя е
втората по големина община в Сливенска област и обхваща територия от 876,9 кв.км.
Намираща се в югозападната част на област Сливен, на север новозагорска община
обхваща южните склонове на Межденик, части от долината на р. Тунджа и от
Средногорието, на югоизток – северните склонове на Светиилийските възвишения, а
централната й част е заета от равното новозагорско поле.
През територията на Общината преминават реките Тунджа, Блатица и
Овчарица. Тук се намира и язовир “ Жребчево”.
Отдел “Европейски фондове и програми”
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яз.Жребчево

община Нова Загора

Община Нова Загора със своя природен потенциал, параметри на социалноикономическо развитие и демографски характеристики се характеризира като
сравнително добре развита и се нарежда на второ място в областта след община
Сливен.
Селищната мрежа на община Нова Загора се състои към момента условно от 32
села, и един град - Общински център Нова Загора. По данни на НСИ към 31.12.2019 г.
населението на община Нова Загора е 35 290 души, от които градско население 20 239
души или 57,35 % и 15 051 души или 42,65 % селско население. Гъстотата на
населението е 40 д./кв. км, по-ниска от средната за страната и областта.

1.2. Оценка на природния потенциал като фактор за развитие
1.2.1.Географско разположение, обработваема земя, горски ресурси
Новозагорска община е разположена в Югоизточна България (в северната част
на Горнотракийската низина) между големите областни центрове Стара Загора,
Сливен и Ямбол. Тя е втората по големина община в Сливенска област и обхваща
територия от 876,9 кв.км. От нея 753 708 дка са селскостопански фонд и 118 380 дка са
горски фонд.
В структурата на поземления фонд на Новозагорска община преобладават
земите за земеделско ползване. Те заемат 55,4 % от цялата й територия. Горският
фонд обхваща 13,5%. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 0,89% от
цялата й площ, а на фонд “Населени места” се падат 1.89%.
Обработваемите земеделски земи, горите и пасищата са потенциал имащ
важно значение за икономическото развитие на общината както в настоящия момент,
така и за следващите 7 години. Те са основа за развитието на модерен агробизнес на
територията й, като един от основните икономически приоритети.

1.2.2 Релеф, природно наследство, биоразнообразие
Община Нова Загора е разположена на територия обхващаща Новозагорското
поле и Светиилийските възвишения. Релефът й е преобладаващо равнинен, като
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голяма част от равнинните земи са сред най-плодородните в страната. Малка част от
нея е хълмиста и обхваща склоновете на Средна гора.
Равнинният релеф, съчетан с плодородни почви благоприятства развитието на
модерно механизирано земеделско производство и на биологично земеделие.
Горският фонд обхваща около 13,5 % от територията на общината. В нея се
срещат над 20 вида широколистни дървета. От иглолисните преобладават бял бор,
черен бор и смърч.
Животинският свят в района също е много разнообразен и интересен.
Срещаните гръбначни животни са между 120 и 140 вида, 20 от който са представители
на птичия свят и някой от тях са намерили място в Червената книга на България.

1.2.3.Климат
Територията на Новозагорска община обхваща географски район с умерен
континентален климат. Средногодишната температура на въздуха е около 12ºС. През
зимата средномесечните температури са положителни – 1.2ºС. Зимата е мека и суха,
лятото сравнително горещо – 24.6ºС средномесечна температура. Есента е попродължителна от пролетта, което е предпоставка за удължаване на вегетационния
период на земеделските култури от месец април до месец септември. Въпреки
ограничените валежи климатичните условия са благоприятни за развитие на селското
стопанство.

1.2.4.Почви
Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите,
оказващ влияние върху развитието на селското стопанство. Почвеното разнообразие в
Новозагорска община е голямо. Най-характерни са карбонатните черноземни
смолници и типичните черноземни смолници, подходящи за отглеждане на зърненохлебни и зърнено-фуражни култури, слънчоглед и зеленчуци.
По долината на р.Тунджа преобладават канелени горски почви, благоприятни
за отглеждане на лозя и овощни насаждения. В Новозагорският регион има условия за
отглеждане и на памук.
Климатичните и почвени характеристики на района около с. Полско Пъдарево
и с. Кортен са изключително благоприятни за развитието на лозарството, което е един
традиционен поминък на населението в тези райони.

1.2.5. Полезни изкопаеми
Рудни полезни изкопаеми
Съществуват запаси на медни руди в Новозагорска община, като те са
съсредоточени в района на с. Прохорово. Добив не се извършва. Перспективата за
развитие на рудодобива в този период е силно ограничена поради нискосортните руди.
Декоративно-облицовъчни и строителни материали
На територията на Новозагорска община се намират находища на варовици,
доломити и андезит за облицовка. В района на село Дядово има каменни кариери, край
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село Еленово - находища на кварц и кварцит, а по северните склонове на
Светиилийските възвишения - на гипс и на графит.
Според експертна оценка на разкритите запаси от полезни изкопаеми в
Новозагорска община, залежите са определени като ограничени и поради тази причина
тяхното разработване и използване се оценява като икономически неефективно.

1.2.6.Води
Водните ресурси на Новозагорска община не са големи. Върху тяхното
количество влияят непостоянният режим на реките и ограничените валежи през
летните месеци.
Основен воден ресурс е р. Тунджа - най-големият приток на р. Марица, с
водосборен басейн на българска територия около 7880 км². Голямо богатство
представляват обилните грунтови води в алувиалните отложения на р. Тунджа и
притоците й. Водите й се използват предимно за напояване, като за целта са изградени
множество помпени станции и водохващания.
Освен р.Тунджа, на територията на Новозагорската община има още две реки – р.
Овчарица и р. Блатница, чиито води се използват за напояване. В Межденишкия
пролом (между рида Межденик на север и Сърнена Средна гора на юг) напречният
профил на долината на Тунджа значително се стеснява, на места до 60-100 м,
където в най-тясната част е изградена язовирната стена на язовир "Жребчево".
Тунджанският язовир е с обем над 400 млн. м³ и също се използва главно за
напояване.
На протежение от 23,7 km по долината на река Блатница от Нова Загора до
Раднево преминава участък от Републикански път III-554 от Държавната пътна мрежа
Нова Загора – Раднево – Харманли. В същия участък преминава и част от трасето на
жп линията Симеоновград – Нова Загора, една от най-старите в България, изградена
още преди 1878 г.
В Новозагорска община има и минерален извор, който е в близост до с.Кортен.
Изградени са минерални бани за неговото използване. Минерална вода е гореща
57⁰ С, рН 7,9 с обща минерализация 1 g/l, съдържаща флуорни, сулфатни,
хидрокарбонатни и натриеви йони, и метасилициева киселина в колоидално
състояние. Съществува потенциал за изграждане на солидна материално-техническа
база за пълноценно използване на това безценно природно богатство.

1.2.7.Културно-историческо наследство
Културно-историческият потенциал на Новозагорска община се определя от
няколко основни фактора (съгласно Чл. 6 от ЗКН):

 исторически обекти и комплекси;


наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати ;



архитектурни обекти и комплекси ;



етнографски обекти и комплекси, народни занаяти, обичаи, обреди,
празненства, ритуали и вярвания, музика, песни и танци;



природни ценности (образци), включително антропологични останки
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В културата и традициите на населението от района тези фактори са неразделни
компоненти от ежедневния бит и празничните ритуали на населението.
Гр. Нова Загора
Нова Загора е предполагаем наследник на средновековното българско селище
Вядица (Яница). Безспорно е обаче, че тя не се е намирала на територията на
съвременния град, а вероятно по склоновете на Средна гора в местността Кара орман
в землищата на селата Съдиево и Каменово.
Първите следи от живот в Новозагорско датират от края на VІІ – то и началото
на VІ –то хилядолетие пр. Хр. Те се откриват в най-долните културни пластове на
Новозагорската и Гюндийската селищни могили. Доказателства са и находките от
Карановската селищна могила, Пачника до Кортен и Дядо Неновата могила край
Коньово.
Селищните могили, които в района на Нова Загора са 26, характеризират
Новозагорско като район най-богат със селища от този тип в България. Върху
археологическата карта на района са регистрирани 66 обекта от късно-желязната епоха
и 74 от римския период. Шест от крепостите са издигнати през античността, а над 500
са известните досега надгробни могили.
Исторически музей Нова Загора се намира в центъра на града и е приемник
на археологическата сбирка съществуваща от 1926 г. Притежава богата колекция от
археологически материали от праисторията, античността и Средновековието.
Значителен интерес предизвикват керамичните съдове и култова пластика от късната
новокаменна, каменномедната и бронзовата епоха, някои от които уникати. Много
богата е и сбирката предмети от периода на римското владичество в Тракия –
стъклени и бронзови съдове, оръжие и накити, уникален набор от бронзови
хирургически инструменти. Материалите от Средновековието впечатляват с паниците
с украса “сграфито”, накитите от карнеол, планински кристал, сребро, стъкло и др.
Музеят разполага с уникална експозиция от възстановени тракийски колесници.
На територията на община Нова Загора, по информация на актуалния списък на
НИНКН, има 4 броя недвижими културни ценности, а с Разпореждане на МС № 1711
от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни
валове са обявени за паметници на културата, и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават
статут на НКЦ с категория “национално значение” .
За недвижимите културни ценности, категориите на обектите са „национално
значение” и категория „местно значение”. По-важните обекти са:
Яма с положени колесници и коне до надгробната Злата могила до с.
Съдиево е открита след иманярска интервенция. В нея са положени 2 колесници –
двукола и четирикола, заедно с конете. Колесниците са били украсени с ажурни
бронзови апликации и обшивки. Запазен е изцяло един от щитовете и железните шини
и главини от колелата. Гробът, с който могат да се свържат погребенията на коне и
колесница, се намира в близката надгробна могила. Материалите датират от І-ІІ в. и са
принадлежали на богат тракиец, живял в района. Обектът е разположен на 8 км
източно от Нова Загора, на 1 км от пътя София-Бургас. В сектора през 2004 година са
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били разкрити и 20 погребения от Османския период, които се датират в периода
ХVІІІ-ХІХ в. Погребенията върху могилите е била обичайна практика по онова време.
Разкопките продължават и през 2005 г., следва прекъсване от 5 години. А през
2011 – 2012 г. са възобновени проучванията. Целта е да се проверят аномалиите,
регистрирани в югоизточния сектор на могилата при геомагнитни изследвания през
2004 г. и да се изясни стратиграфията на могилния насип.
Разкрити са основи на каменно съоръжение, саркофаг, множество гробове,
мраморни фрагменти, две части от мраморна глава от скулптурна фигура на мъж от
средносеверовата епоха. Качеството на мрамора и изработката я определят като творба
от първокласно източно ателие. Открит бе и фрагмент от детско краче от същия
мрамор.
Византийската крепост край с. Баня се намира на хълм южно от селото и е
известна сред местното население като Калето. Крепостта е използвана и през
българското средновековие. В нея се откриват множество фрагменти от глинени
съдове, монети на византийски императори и оловни печати на византийски
сановници, върхове на стрели, бронзови гривни, фрагменти от кръстове.
Карановска Селищна могила e разположена в подножието на последните
разклонения на Сърнена гора, в северозападния край на село Караново, на 10 км
северозападно от гр. Нова Загора. Простира се на площ от 24 дка. Могилата е открита
при разкопки през 50-те години на ХХ в. и е една от най-старите в Европа.
Обектът е от типа на т.нар. селищни могили, които изобилстват в България.
Карановската е една от най-големите в България. Тя е висока 13 м, дълга 250 м и
широка 150 м. Могилата, макар и да е разкопана само частично (около 1700 кв. м),
представя голяма част от своето археологическо богатство. Тук са застъпени всички
праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Могилата е
била населявана в продължение на около 3000 г. (от края на VII хилядолетие пр. Хр.
до Средновековието включително).
Карановската могила служи за еталон при изследването на праисторическите
култури в България и Европа. От 1984г. в разкопките има и международно участие,
съвместно със Залцбургския университет – Австрия. Тук е намерен кръгъл печат,
който според археолозите съдържа първите фази на писмеността изобщо. Печатът има
диаметър 6 см и е дебел 2 см. Гравиран е с древноевропейски шрифт и по тази
причина се предполага, че е бил знак на престиж, даван за особени заслуги и вероятно
използван в религиозни церемонии.
На 1,3 км североизточно от селото се намира антично и средновековно
поселение, разположено непосредствено до склоновете на Средна гора. Известно е в
науката от ХІХ в. От 1976 г. тук са провеждани археологически разкопки. Разкрити са
още раннохристиянски базилики, средновековна църква, жилищни помещения,
крепостни стени и могилен некропол, състоящ се от 16 могили (Дългата, Източната,
Бирниковата и др.). Разкопките на този археологически селищен обект продължават от
1976 г. до 1998 г. с известни прекъсвания. Проучванията дават интересни данни за
живота от І в.пр.Хр. до средата на ХІІІ век.
Източна надгробна могила с. Караново. Една от най – интересните и важни
находки на Източната могила е тракийската колесница - четириколка, с впряг от два
коня и куче, открита при спасителни разкопки, след иманярска интервенция през
есента на 2008 година. Колата се отличава с големия размер на колелата - диаметър 1,
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20 м. Запазените следи от дърво дават представа за нейната конструкция и общ изглед.
Впечатляваща е декорацията от бронзови апликации на коша на колата. Още по богато
са украсени ярема и сбруите на конете.
В средата на 2009 година е открита уникална зидана гробница на тракийския
аристократ, както и прилежащите находки към нея – оръжия, съдове и битови пособия.
Посетителите на Източната могила могат да видят оригиналната тракийска
колесница и точно копие на бронзовите апликации, които са разположени на мястото
на откритието.
Дипсизката могила в с. Езеро. Селищната могила, се намира на 500 м.
източно от с. Езеро и на 3 км югоизточно от Нова Загора. Тя е средна по размер.
Археологическите находки в могилата са от селища от ранната бронзова епоха и
късноримския период. Не е изключена възможността от съществуването на останки от
селища и от други периоди, още повече, че сред находките има отделни фрагменти от
глинени съдове, характерни за края на бронзовата и началото на ранножелязната
епоха.
Находките, които представляват интерес и са характерни за т.нар Дипсизка
могила са съдове и предмети от раннобронзовия период, различни по форма и
направени от различен материал. На могилата са открити и отбранителни съоръжения,
части от жилища, останки, свидетлстващи за развитие на земеделие и скотовъдство.
Теке “Свети Илия”, с. Графитово. Намира се на 15 км югоизточно от гр. Нова
Загора на върха Св. Илия на Светиилийските възвишения, югозападно от с.
Графитово. Този връх е обитаван в продължение на хилядолетия. Най-ранните следи
от живот тук са от ранната желязна епоха, следват тези от ранновизантийския период,
средновековието и османското владичество. Запазени са останки от крепостни стени и
кули и основи на сгради. Текето (Гробницата на Кадемли Баба) е обект на почитане
както от мюсюлмани, така и от християни на Илинден. С него са свързани ред обредни
практики на местното население.
Селищната могила до с. Дядово е разположена на югозапад, непосредствено
до съвременното село Дядово, близо до два извора. Могилата е една от най-големите в
България и Европа. Висока е 18 м. За пръв път е спомената от братя Шкорпил през
1898 г.
Тук са установени пластове от всички основни праисторически епохи –
новокаменна, каменномедна, бронзова. Обитавана е и през ранната желязна епоха.
През ранновизантийския период върху могилата е изградено малко укрепено селище с
много добре запазена крепостна стена с кули, която го е защитавала.
През средновековието – ХІ-ХІІ в. върху могилата е съществувало българско село с
гробище и малка църква, което е напълно проучено.
През 1977 г., във връзка с т. 4 от Културната спогодба между България и Кралство
Холандия започва изпълнението на съвместен научно-изследователски проект
“Етногенезис на траките”, който включва и археологически проучвания на Дядовската
могила. През 1984 г. към археологическия екип се присъединяват и японски
специалисти от Токийския университет. Разкопките продължават и досега.
Селищната могила до с. Дядово впечатлява със своите размери и резултати от
археологическите проучвания и представлява интересен паметник на културата с
туристическо значение.
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Надгробна могилата до с. Еленово се намира в местността Юреня,
северозападно от селото. Разкрити са досега гробове, датирани в късната желязна
епоха, римската епоха и българското средновековие. Изключителните по своята
древност и характер са четирите концентрични кръга. Може би те принадлежат на
древно светилище, чието начало е поставено в края на IV хил. пр. Хр. Този факт
нарежда могилата на първо място сред древните светилища в Европа – българският
“Стоунхендж“.
Църквата “Св. Вмч. Георги” с. Любенова махала се намира в центъра на
селото и е изградена през 1837 г. Тя е осветена от Иларион Макариополски. През 1877
г. по време на Руско-турската освободителна война башибозуци, черкези и редовна
турска армия избиват 1 013 души в двора на църквата. Общо 2 400 души от Любенова
махала и от съседните села (Пет могили, Радни мале, Любенец и Богданово) намират
смъртта си под турския ятаган. Костите на мъчениците за свободата на България са
събрани и положени в саркофаг в самата църква.
Богатото културно-историческо наследство съхранено на територията на община
Нова Загора е потенциал за развитие на културен туризъм на нейната територия. За
превръщането му в туристически продукт е необходимо да се планират мерки за
възстановяването и експонирането на културните паметници, както и за изграждане и
развитие на техническата инфраструктура, осигуряваща достъпа до тях. Необходимо е
също да се да се изградят нови и подобрят качествените характеристики на
изградените места за подслон и настаняване с оглед предоставяне на по-добри
туристически услуги в общината.

1.3. Анализ на икономическите процеси в община Нова Загора
1.3.1.Ниво и темп на икономическо развитие
Обща динамика
С оглед на настъпилата през 2020 г. криза, свързана с пандемията от
коронавирусна инфекция през последната година се наблюдава намаляване на
обемите на работа на някои от предприятията на територията на община Нова Загора.
Икономическите процеси повлияха негативно на определени отрасли от икономиката
на местно ниво.
Чуждестранните инвестиции са насочени основно към текстила и
винопроизводството. Инвестициите са близки до средните размери за страната, като
през последните години се наблюдава интерес от чуждестранните инвеститори. Ковид
кризата повлия както по отношение на някои потенциални инвестиции, така и при
усвояването на европейските средства.
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Схема 1
Брутна продукция по отрасли2019 г.

Селско и горско
стопанство
Индустрия
Услуги

Структура на предприятията по размер
Общият брой на предприятията в общината към 2019 г. е 1209. Структурно според
броя на заетите в тях се разпределят в следните категории:
 Микро /до 10 заети/ - 1108
 Малки /11 - 50 заети/ - 83
 Средни /51 – 100 заети/ - 16
 Големи /над 250 заети/ - 2
Наблюдава се намаляне на броят на малките предприятия в разглеждания период
/2016-2019 г./ и намаление на броя на микропредприятията. Очевидна е
необходимостта от активни мерки подпомагащи малките и средни предприятия, които
имат по-добра пазарна устойчивост. Подпомагане е необходимо и на микрофирмите,
за да се стимулира тяхното по-динамично развитие. На схема 2 е показан
относителният дял на различните видове предприятия според броя на заетите в тях.
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Схема 2
Относителен дял на предприятията
според броя на заетите през 2019 г.

микро/ до 10
заети/
малки/ от 11 до
50 заети/
средни /51-100
заети/
големи /над 250
заети/

1.3.2. Качествени характеристики на общинската икономика
Рентабилност на предприятията
През 2019 г. обемът на промишлената продукцията в общината е 421 262 хил.
лв. Най – голям дял заема преработващата промишленост със стойности от 224 864 хил.
лв., а строителството - 16 190 хил. лв.
При нетните приходи от продажби за периода 2016-2019 г. бележат ръст. За 2016 г. са
488 009 хил. лв., а за 2019 г. съответно 544 580 хил. лв.
Най-големи печалби от дейност през 2019 г. са реализирали фирмите работещи
в сферата на селското стопанство – 124 147 хил. лв. и търговията и ремонтните услуги
– 112 719 хил. лв.
Най-малка печалба е реализирана в сферата на образованието - само 155 хил.
лв. , следвана от хотелите и общественото хранене - 5 656 хил. лв.
Дълготрайни материални активи
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в последните
години нарастват. През 2019 г. те достигат 302 195 хил.лв. Инвестициите за
придобиване на ДМА са направени предимно в частния сектор /схема 3/.
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Схема 3
Разходи за придобиване на ДМА- 2019 г.

Частен сектор
Общствен сектор

Разходите за придобиване на ДМА като строително монтажни работи през 2019
г. са 4 769 хил.лв.

1.3.3. Структура на общинската икономика по отрасли и подотрасли
Индустрия
В индустриалният сектор работят 15,92% от заетите. Той разполага с 5,97% от
МДА на фирмите от нефинансовия сектор. В него са реализирани 14,36% от нетните
приходи от продажби в общината. Секторът Индустрия обхваща преработващата и
добивната промишленост, разпределението на електроенергия, газ и вода.
Структурата на фирмите в индустриалния сектор на община Нова Загора е
доминирана от малки и средни предприятия – това е тенденция която е типична за
цялата страна. МСП са по-адаптивни към промените в пазарната среда и гарантират
по-добра пазарна устойчивост на общинската икономика. Относителният дял на
активните микро и малки фирми в общината бележи тенденция на нарастване, докато
при големите фирми се наблюдава спад. Относителния дял на големите фирми, в
които работят повече от 250 души е много малък.
Само 19 фирми без тези в държавното управление или 0,6% от всички
регистрирани фирми са общинска или държавна собственост.
С най-голям относителен дял – 93,8% са микрофирмите /до 10 заети/, следвани
от малките фирми – 5,0% /до 50 заети/. С най-малък относителен дял са средните
фирми – 0,7% /от 50 до 100 заети/, следвани от големите фирми – 0,4% /над 250 заети/.
В списъка на фирмите с най-много служители в общината са: “Палиррия – България”
ЕООД – 400 заети, “Синтерама България” ЕООД – 160 заети, “ЗММ-Нова Загора” 140 заети. Преработващата промишленост в общината е представена от производство
на текстил, текстилни изделия и трикотаж, производство на хранителни продукти,
напитки, машиностроене, производство на мебели, производство и разпределение на
електроенергия, газ и вода.
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Производство на текстил, текстилни изделия и трикотаж
С най-голямо значение за развитието на подотрасъла през последните години е
крупният инвеститор в лицето на концерна “Синтерама България” ЕООД. Предметът
му на дейност е производството и пласмента на текстилни изделия. Продукцията му
захранва част от потребностите на други поделения, а останалата част се изнася в
чужбина. Във фирменият клон работят 160 души.
Приходите от текстилната промишленост са около 6%.
Производство на хранителни продукти, напитки
Най-големи производители на вина на територията на гр.Нова Загора са избите
– “Винпром” АД гр. Русе - изба с. Кортен, “Вини” гр.Сливен - изба гр. Нова Загора и
„Винарска изба Едуардо Миролио”, с Еленово. Избата в с.Кортен произвежда
висококачествени вина, ракии и други алкохолни напитки. Продукцията е
предназначена както за вътрешния, така и за външния пазар. Петдесет и два процента
от собствеността е частна. Продукцията на “Вини” гр.Сливен - изба Нова Загора, е
предназначена основно за вътрешния пазар. Изнася продукция в Англия, Германия и
Скандинавските страни. В избата работят 23 души, но през кампанията по прибиране
на гроздето нарастват до 50 души.
Налице е тенденция много млади хора да инвестират в създаването на нови
лозови насаждения, които ще осигурят суровина за винопроизводството в бъдеще.
Фирма “Палиррия-България” ЕООД гр. Нова Загора е основен производител на
консервирани зеленчуци. Готовата продукция е предназначена главно за износ. Изнася
се продукция за страните от ЕС, САЩ, Канада, Австрия. Капиталът на фирмата е
собственост на гръцкото акционерно дружество “Палиррия-Сулиотис”. Работещите
във фирмата са над 400 души.
Производство на млечни продукти от краве и овче мляко се извършва главно от
“Минчеви” ООД с. Кортен и ЕТ “Диана МИ” с. Кортен. Продукцията на фирма
“Минчеви” ООД е главно за вътрешния пазар. Работната ръка наброява 60 души.
Утвърдени фирми за производство на месо и месни продукти на територията на гр.
Нова Загора са:, Кооперация “Мегакол”, ВЖК “Родопа-НЗ”, ЕТ “МИМ-Слави Данев”
и други. До настоящия момент малко фирми, които преработват животинска
продукция отговарят на изискванията на ЕС. На територията на Община Нова Загора
няма фирма, която да отговаря на всички европейски изисквания. Това налага МСП за
производство на месо и месни продукти да бъдат подпомагани, с цел пазарното им
укрепване и адаптиране към изискванията на Общата аграрна политика на ЕС в тази
област.
Производство и реализация на фураж и фуражни изделия е представено
главно от: ЗК “Ленд О`Лейк” и ЕТ “Градус” – Нова Загора. И двете фирми са изцяло
частна собственост.
Преработването на слънчогледа се извършва от частната фирма ЕТ “Гайтек –
Олива”- Нова Загора. Фирмата произвежда олио, кюспе и шрот. Продукцията се
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реализира както на външния пазар (Сърбия, Турция и Македония), така и на
вътрешния.
Преработката на продукти от селското стопанство е структуроопределяща за
икономиката на общината и региона, отчитайки потенциала за развитие на отрасъла и
съществуващите добри традиции в тази област. Приходите от тази дейност са около
Необходими са мерки за общо укрепване и повишаване конкурентноспособ-ността на
съществуващите фирми, чрез въвеждане на съвременни стандарти за качество и
модерни производствени технологии, които ще подобрят значително пазарните
позиции на произвежданите продукти в региона.
Производство на дърво и мебели
На територията на гр. Нова Загора е разположена производствената база на
“Маги Мебел” ООД. Фирмата е производител на мебели с дългогодишен опит в
производството на корпусна мебел по модулни програми и поръчка на клиента.
Продукцията е главно за вътрешния пазар, а работещите във фирмата са около 50
човека.
Производство на машини и оборудване
Негативно влияние върху развитието на подотрасъла оказват остарелите
технологии за производство и загубата на пазари. Наблюдава се свиване на
производството, а то от своя страна предизвиква нарастване на безработицата. Извън
пазара на труда остават много опитни и квалифицирани работници.
Водещо предприятие в машиностроенето е “ЗММ-Нова Загора” АД.
Дружеството произвежда металорежещи машини, възли и детайли за металорежещи и
дървообработващи машини, селскостопански машини, резервни части, ремонт и
услуги.. Предприятието реализира готовата си продукция на вътрешния и външния
пазар.

“Техномаш” АД е основен производител на съоръжения за строителни и
инфраструктурни проекти. Компанията е фокусирала своята дейност в производството
на бетонови възли, асфалтови бази, пресевни и промивни инсталации, контролни
кабини и обслужва както вътрешния, така и външния пазар. Безспорен е фактът, че
ветрогенераторите и соларните системи намират все по-голямо приложение за
цялостно захранвнане на жилища, офиси, ферми и др. От 2004г. “Техномаш” АД се
специализира и в изграждането на ВЕИ – ветрогенераторни паркове и осигурява
инженеринга, производството на част от оборудването, монтажа, въвеждане в
експлоатация и сервизиране на съоръженията; предлага пълен спектър от услуги и
решения за изграждането на фотоволтаични паркове. В производствената база в Нова
Загора персоналът наброява 50 души.
Въпреки високия процент на безработица фирмите много трудно намират
квалифицирана работна ръка. Причина за това е ниско платеният труд и
неблагоприятните условия за работа. Приходите от производство на машини и
оборудване в общината възлизат приблизително на 12%.
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Относителният дял на преработвателната промишленост във формирането на БДС
нараства значително в последните години и достига 41%, като надвишава дела на
селското стопанство. Отчетените резултати в отрасъла показват оперативни загуби на
фирмите. Икономическите единици в Община Нова Загора създават значително
по-ниски стойности на БВП на човек от населението в сравнение със Сливенска област
и страната като цяло.
Независимо от това съществува добра връзка между местния потенциал за
развитие и развитите икономически дейности и производства, които са основа за
постигане на интегрирано местно развитие. Необходимо е укрепване на малките и
средни предприятия в общината, работещи в областта на преработващата
промишленост чрез технологично обновяване, въвеждане на системи за качество и
подкрепа производството на екологични продукти, с което ще се повиши тяхната
конкурентносособност и пазарна устойчивост.
Необходимо е специално внимание и приоритетна подкрепа на свързаните
производства, които са в основата на съществуващи или възникващи регионални
клъстери.
Селско стопанство
Земеделските територии обхващат 72,40 % от територията на общината, а горските
територии са 13,40 %.
По начин на трайно ползване земеделските земи се разделят на: ниви, лозя и трайни
насаждения. По данни на Общинска служба “Земеделие и гори” към 10.12.2020 г. в
Община Нова Загора земеделските земи, възстановени по ЗСПЗЗ имат следното
разпределение:
І. Обща площ на земеделските земи – 635 025 дка.
ІІ. Обща обработваема земя – 490 525 дка
1. Ниви – 523 928 дка
2. Лозя – 33 847 дка
3. Трайни насаждения – 9 145
ІІІ. Ливади и пасища 67 806
ІV. Обща площ на необработваемите земи – 76 922
По данни на ОСЗГ необработваемите земеделски земи (всички изоставени и
пустеещи земи) на територията на общината са 76 922 дка, което е един сериозен
неизползван потенциал за развитие на земеделието. В сравнение с другите общини от
област Сливен, Нова Загора е на последно място по площ на необработваеми земи.
Причините за наличието на пустеещи и изоставени земи са икономически,
демографски и значителна разпокъсаност на земеделските земи на основа на тяхната
собственост.
По данни на “Напоителни системи“ ЕАД клон Сливен снабдяването на община Нова
Загора с вода за напояване става от язовир “Жребчево“ с водоподаване от тунел в с.
Кортен и главен канал М3, обединени под името Блок Нова Загора и Блок Млекарево –
Полско Пъдарево.
Блок Нова Загора заема площ от 22 400 ха. Установено е, че само половината от Блок
Нова Загора може да бъде напояван от главен канал М3. За напояване на останалата
част е необходимо да се изгради главен канал М2, от който е завършен само в частта
до Новозагорския дюкер.
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Блок Млекарево – Полско Пъдарево се простира на юг от Блок Нова Загора.
Планирано е напоителните площи да се обслужват от главните канали М4 и М5 след
дюкера в Нова Загора. Новозагорският дюкер е проектиран да бъде изпълнен от две
стоманени тръби с диаметър 2,420 мм и дължина 8,330 м. Изградени са едва 8,00 м от
едната тръба. Главен канал М4 е проектиран да подава вода в този блок. Изграждането
му е започнало, но по време на периода на преструктуриране на селското стопанство
строителството е преустановено. За да се покрият нуждите от вода за напояване е
необходимо да се изгради и вторият тръбопровод по проекта.
При реализиране на проектите в областта на развитието на хидромелиоративната
инфраструктура ще се създадат условия за осъществяване на поливно земеделие върху
площ от 127 450 дка. Организирането на поливно земеделие е улеснено от комасираността на земеделските площи в района.
Предвид мястото на селското стопанство в общинската икономика, както и
съществуващата връзка между него и преработвателната промишленост е необходимо
да се планират мерки за подобряване на хидромелиорациите на територията на
общината, като ресурси за реализация на планираните дейности ще се търсят от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Основните форми на
стопанисване на земеделската земя формират на територията на община Нова Загора
следните структури:
- Частни земеделски кооперации;
- Арендатори;
- Частни земеделски стопанства;
На схема 7 е показана структура на земеделските земи по форма на собственост –
2013г.
Схема 7
Структура на земеделските земи по форма на
общинска публична
собственост- 2019 г.
държавна частна
частна
на религиозни
организации
общинска частна
смесена
на юридически лица
стопанисвана от
общината
държавна публична
на чуждестранни лица

По данни на Общинска служба “Земеделие и гори” към 2019г. са регистрирани 778
земеделски производители.От тях :
- Земеделски кооперации – 6 бр.
- Арендатори – 561 бр.
- Земеделски производители със собствена земя – 38 бр.
- Земеделски производители с дворни места – 30 бр.
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Земеделски производители занимаващи се със животновъдство – 69 бр.
Земеделски производители регистрирани със собствена земя и животни – 74
бр.

Развитието на селското стопанство в района има всички характерни проблеми на
развитието на отрасъла в страната, допълнително усложнени от обезлюдяването на
селата, високата възраст на заетите, високия дял пустеещи земи, липсата на
достатъчно инвестиции, раздробеността на земята и невъзможността за прилагане на
модерни технологии, ниските изкупни цени и наличието на многото посредници
между производители и потребители.
Като основен проблем в развитието на отрасъла сред анкетираните се отчита
липсата на затворен цикъл „земя-краен продукт”, което се определя като една от
причините за липсата на ефективен селскостопански отрасъл и неговото клъстериране
с преработващи селскостопанската продукцията мощности за по-висока добавена
стойност.
Растениевъдство
Климатичните и почвените условия на територията на Община Нова Загора
благо-приястват развитието на селското стопанство.
Има много добри условия за отглеждане на всички видове земеделски култури.
Района е с развито зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, лозарство и фуражни
култури.
Най-характерните зърнени култури, които се отглеждат на територията на
общината са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица. Относителният дял на
зърнените култури е 77,05%. Те заемат над половината от общата обработваема площ
в общината.
С най-голям относителен дял е пшеницата. Тя представлява около 71,50% от
произ-водството на зърнени култури в района и заема 38,39 % от земеделската земя в
общината. За 2019 г. площите засяти с пшеница са – 243 800 дка, а производството
възлиза на 109 710 т. зърно, при среден добив 450 кг/дка.
Втората по значение зърнено-житна култура е ечемика. Тя заема около 12,73% от
площите на зърнените култури. През 2019 г. засетите площи са 43 400 дка.
Основна култура за фуражното производство за развитие на продуктивното
животновъдство е царевицата. Община Нова Загора е най-големият производител на
царевица в Сливенска област. През 2019 г. са засети 53 800 дка. През последните
години се наблюдава увеличаване на засяваните с царевица площ, поради увеличаване
на нуждите от фураж в животновъдството.
На територията на Общината на значителни площи се отглеждат още тритикале,
просо, овес, сорго, люцерна, памук.
От маслодайните култури с най-голямо значение е слънчогледът, който заема 26,22%
от общата обработваема площ в общината. В последните години се наблюдава
увеличаване на площите засети със слънчоглед.
Зеленчукопроизводството в общината се характеризира с отглеждането на следните
култури: картофи, домати, пипер, лук и др. През 2019 г. са засадени едва 310 дка. със
зеленчуци. На първо място по обем на призводствота в общината се нареждат
доматите.
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През 2019 и 2020г. тенденцията е към намаляване обема на
зеленчукопроизводство. Преработващото предприятие “Палиррия-България“ работи
предимно с вносни зеленчуци.
Необходимо е да се планират комплексни мерки за подпомагане на зеленчукопроизводството в района, тъй като то осигурява важна суровина за хранителновкусовата промишленост в общината, а и природо-климатичните условия
благоприятстват развитието му.
Развитието но лозарството е традиция за община Нова Загора. От област
Сливен община Нова Загора е с най-голям дял на лозовите масиви, в сравнение с
общините Сливен, Твърдица и Котел. През 2019 г. лозовите насаждения в община
Нова Загора са 19 360 дка по данни на Общинска служба “Земеделие и гори“.
Десертните лозя заемат 860 дка, а винените сортове – 18 500 дка.
В с. Еленово съществува Винарска изба „Едуардо Миролио”, която обработва
над 2 200 дка. съществуващи и новосъздадени собствени лозя, като за сравнително
кратък период от време се утвърди като основен производител на вина на територията
на община Нова Загора
С най-големи традиции в лозарството е с. Кортен. С оглед запазването на
лозарството и винопроизводството в общината, като значима икономическа дейност с
добри традиции, е необходима подкрепа на земеделските производители за създаване
на нови лозови насаждения.
Наблюдава се спад не само на площите заети с десертни, но и с винени сортове.
Изоставените и бракувани лозя не се изкореняват своевременно и не се създават нови
лозови масиви. Засаждането на нови лозя изисква големи капиталовложения, възвръщаемостта, на които започва едва на четвъртата година.
Традициите в региона, възможностите за дългосрочно инвестиране на заводите
винопроизводители, финансирането на инвестиционни проекти на ДФ “Земеделие” за
създаване и възстановяване на трайните насаждения, а също така и наличието на два
завода за производство на вино и високоалкохолни напитки – “Вини“ Сливен – клон
Нова Загора и “Винпром-Русе“ – винарска изба с. Кортен, са благоприятни предпоставки за развитието на лозарството и утвърждаването му като стратегически важен
отрасъл в региона.
От трайните насаждения овощните видове заемат едва около 1,44 % от
земеделската земя в общината – това са 9 145 дка. Овощарството в Новозагорската
община през последните години все повече запада. По-важните причини за това са
неколкократната смяна на собствеността, в резултат на което не се поддържат
изградените насаждения, а и възрастта на насажденията в овощните градини е над 15г.
Овощните видове, които са характерни за общината са: праскови, ябълки,
череши, сливи, кайсии, черници, орехи и бадеми.
Животновъдство
Благоприятните природо-климатични условия на територията на община Нова
Загора определят животновъдството като важен икономически подотрасъл за
общината. Добре развитото зърно- и фуражопроизводство са основа за развитието на
говедовъд-ството, свиневъдството, птицевъдството. Наличието на добри пасища и
ливади в района е фактор за развитие на овцевъдството и козевъдството.
Животновъдството в общината почти изцяло се развива в частни земеделски
стопанства. Преобладават малките домашни ферми до 10 животни, което предо-
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пределя, ниската механизираност на процесите или липса на такава и ниската производствена ефективност .
През 2019 г. в общината се отглеждат 8 788 говеда, 13 200 овце, 3 227 кози, 6
991 свине, 199 386 птици и 1 700 зайци. Тенденциите са за намаляване броя на отглежданите животни, предвид липсата на интерес у предприемачите за реализиране на
инициативи в тази област.
На територията на община Нова Загора се развива още пчеларство.
Съществуващите добри традиции, високият професионализъм на занимаващите се с
пчеларство и природо-климатични особености обуславят развитието на пчеларството в
района. Тенденцията е увеличаване на броя на пчелните семейства.
Горско стопанство
По данни на Държавно лесничейство – Нова Загора общата горска площ е 11
714 ха.
Основните дървесни видове, които са разпространени в общината са дъб, габър,
мъждрян, черен бор, липа. Относителният дял, който заемат отделните видове е съответно: габър – 24%, космат дъб – 13%, благун – 9,8%, мъждрян – 6%, зимен дъб –
5,3%, цер – 4,5 %.
Годишно се извършват около 1000 дка залесяване. Целите на залесяването са:
възстановяване на опожарените площи, увеличаване на площта на горите, тяхната
производителност и борбата с почвената ерозия. Вместо черен бор за залесяване се
използват кедри и кипариси.
Община Нова Загора разполага и със значими недървесни горски ресурси –
билки, гъби, горски плодове и др. Също така е с големи традиции в областта на
ловното стопанство.
Добитата дървесина се използва основно в две направления – за промишлен
дърводобив и за огрев. Общото количество възлиза на 5000 куб.м. годишно.
На територията на Община Нова Загора няма дървопреработвателна
промишленост и Държавно Лесничейство-Нова Загора работи предимно с
предприятия от град Бургас.
Заплаха за компрометиране на горските ресурси в общината е незаконният
дърводобив на дървесина за огрев и опасността от горски пожари.
Необходими са мерки за защита и опазване на горското богатство на общината, к
оето е добър потенциал за развитие на дървопреработвателна промишленост на
терито-рията й.
През последните години се наблюдава тенденция на намаление на популациите
на основните видове дивеч, който се среща в нашата страна – благороден елен, сърна
елен лопатар, дребен дивеч. В община Нова Загора местообитанията на тези видове са
на Светиилийските възвишения.
От хищниците най-често се срещат чакалите.
През последните години в Новозагорска община се ловува само дребен дивеч –
яребици, кеклици, пъдпъдък, гургулица, фазани, гугутка, скорец, диви патици.
Приоритетни са: яребици, пъдпъдък, зайци.
За поддържане на запасите на някой видове Ловно-Рибарското Дружество
ежегодно разселва изкуствено отгледани популации на кеклици, фазани и патици.
От едрия дивеч има най-големи запаси от диви свине.
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Култура и Туризъм
Община Нова Загора има богато културно-историческо наследство, утвърдени
традиции, работещи културни институти и изявени талантливи творци. Изграждането
на ясна и последователна стратегия, приемственост в културната политика, заедно с
постоянните грижи и подпомагане на културните институти и особено на
Историческия музей, следва да бъдат приоритет в работата на общинска
администрация.
На територията на общината има над 1000 културни паметници, голямата част
от тях с национално значение. Сред най-известните са Карановската и Дядовската
селищни могили, Източната надгробна карановска могила.
Историческият музей в Нова Загора разполага с богата експозиция на
археологически находки от района. Многобройни са археологическите паметници,
които тепърва предстои да се проучват. Общоизвестно е, че Новозагорският край е
царството на праисторията и под земята лежи неизмерно историческо богатство, което
следва да бъде проучено през годините и превърнато в културен продукт, достояние
на обществото. Това е един огромен потенциал за развитието на културния туризъм,
който трябва да заеме своето достойно място в икономиката на общината на
съвременния етап. И колкото по-рано започне да се работи целенасочено по този
проблем, толкова резултатите ще бъдат по – добри и навременни.
Историческият музей разполага с много добър екип от специалисти – едни от
най-добрите археолози в Югоизточна България, с утвърдени имена в
изследователската и научна работа и това трябва да се използва в близките години.
Натрупаният опит е гаранция за постигане на сериозни и трайни резултати в
обогатяването на културно-историческото наследство.
През последните години продължават проучванията на Източната надгробна
Карановска могила и Злата могила край с. Съдиево. Очертава се в близките години
Историческият музей да работи самостоятелно, тъй като по субективни причини през
2005 г. се оттегли Австрийската експедиция от Караново, а през 2013 г. е на път да
преустанови дейнотта си и Японската експедиция в Дядово. През 2013 г. се възобнови
проучването на селищна могила в с. Сокол съвместно със СУ “Св. Климент
Охридски”. Търсят се средства за се проучвания на надгробната “Злата могила” – с.
Съдиево.
Общината осигури държавно финансиране за Историческия музей, като
дейност “Археология” е с регионален характер. Осигурени са компютри за
специалистите в музея с достъп до Интернет. Изградено е фондохранилище за
съхраняване на археологически находки. Осъществено е газифициране на
Куюмджиевата къща, осигурен е микробус за служебно ползване от Историческия
музей, извършен е ремонт на базата в Дядово.
Направена е експертна оценка на произведенията на изкуството в Отдел
Художествен на музея (Художествена галерия “Р. Карабиберов”). Ремонтирана и
предоставена за изложби е нова зала в галерията. Студио за изобразителни изкуства
“Дъга”, съвместно с Фондация “Нова Загора” и Община Нова Загора организират
традиционната и добила широка популярност Международна детска художествена
изложба.
Работата на общинска администрация ще бъде насочена към подобряване на
инфраструктурата на археологическите обекти, за да се осигури лесен и удобен достъп
и да станат привлекателни за туристите.
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Общинска администрация стимулира културните прояви на читалищата и
пенсионерските клубове, като осигурява допълнително финансиране за значими
културни прояви и за транспорт при участие на наши състави във фестивали и
конкурси. Възстановени са празниците на читалищната самодейност, които се радват
на голям интерес и носят удовлетворение на участниците от работещите 33 читалища
в общината.
На основата на местните традиции и обичаи народните читалища и кметствата
изграждат самобитния облик на културата в общината:







гр. Нова Загора е домакин на Международна младежка художествена изложба и
на два престижни театрални фестивала: Национален фестивал на любителските
камерни театри и Национален ученически театрален фестивал „Арлекин”
с. Кортен е домакин на Националните прегледи на любителските селски театри
и Прегледите за многогласните хорове и групи за народно пеене;
с. Еленово е домакин на Великденския фолклорен събор и конкурс “Минчо
Недялков”;
с. Любенова махала разполага с едно от най-старите читалища в района и
църква – паметник на културата;
в с. Пет могили и с. Любенец активно работят читалища с групи за автентичен
фолклор, носители на много общински, регионални и национални награди;
в с. Баня, с. Стоил войвода, с. Събрано, с. Съдиево, с. Млекарево читалищата
имат добре развита художествена самодейност;

Уникални празници в общината са Празникът на житното плодородие в
селата: Бял кладенец, Пет могили и Млекарево и етнографският обичай “Хвърляне на
стрели” на Сирни заговезни.
В библиотеката към Читалище “Д. П. Сивков” работи електронна читалня.
С реализирането на програмата „Глобални библиотеки”, библиотеките към
читалищата във включените населени места (с. Асеновец, с. баня, Любенова махала, с.
Еленово, с. Богданово, с. Коньово и с. Събрано) бяха оборудвани с компютърни
конфигурации и им беше осигурен достъп до интернет.
Активно работи групата на новозагорските художници. Традиционният Пленер
по живопис в с. Баня и Празниците на поезията с национален конкурс имат за цел
обмен на културен продукт и стимулиране на творческия потенциал. Новозагорски
литературни творци са носители на редица национални награди.
Детско-юношеският фолклорен ансамбъл “Загорчета”, танцова школа „All
steps” – „Всички стъпки” Нова Загора и Клуб по спортни танци „Яница-Т.А.”
представят успешно музикалното фолклорно богатство и танцовото изкуство в
страната и чужбина.
Читалище “Диньо П. Сивков” и работещата към него Школа по изкуствата
„Илия Аврамов”подкрепят и развиват младите дарования на Нова Загора. Открита е
обновената по Програма “Красива България” сграда на Школата по изкуствата, за да
могат талантливите деца на Нова Загора да се обучават в съвременна и естетически
издържана учебна среда.
Френско-българският културно-информационен център, създаден от Проф.
Минко Балкански, осъществява международен културен обмен.
С оглед на атрактивния културен продукт и природните си дадености
общината разполага с добър потенциал за развитието на различни форми на туризъм –
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културен, ловен, балнеоложки, селски. За целта Община Нова Загора стартира силна
рекламна кампания чрез издаване на материали, популяризиращи миналото и
настоящето на нашия край, които ще обслужват развитието на културно-историческия
и екологичен туризъм.
На територията на Община Нова Загора активна дейност развиват две
туристически дружества: ТД “Алеко-1901”
От много години на територията на община Нова Загора се развива
международен ловен туризъм. Най-много представители идват от Италия и Гърция.
Подходящи бази за ловен туризъм са: Хижа “Рай“, Язовир “Жребчево“ – почивна база
“Белият дом“. Има създадени 8 броя ловни полета (в определени територии се пускат
фермерно отгледани диви животни).
Традиция в Общината е и международният спортен риболов. Най-много
посетители идват от Македония. Подходящи места за риболов са: яз. “Овчарица“, яз.
“Жребчево“, р. Тунджа; Ловно-рибарското дружество работи с изкуствените водоеми
в селата Еленово, Загорци, Кортен.
На основата на термалните извори в района на с. Баня се развива балнеоложки
туризъм.
Съществува потенциал за развитие и на селски туризъм. Селата в общината
имат културни традиции, които се нуждаят от популяризиране и могат да се превърнат
във вълнуваща атракция както за местни, така и за чуждестранни туристи.
Изградената настанителна база на територията на общината има ограничен
капацитет и не предлага услуги с висок стандарт. Необходимо е да се създадат условия
за по-пълноценно използване на туристическия потенциал, като се подобрят общите
условия за развитието на туризма като приоритетен отрасъл на общинската
икономика. Необходими са мерки за подобряване на транспортния достъп до
културните паметници, възстановяване и подготовка на самите паметници за
посещения на туристи, реклама на туристическите продукти на територията на
общината.
Културният и природен потенциал на общината е подходящ за включване в
туристическите продукти, предлагани на летовниците в елитните крайбрежни
курорти. Така на практика може да стартира процесът на изграждане на туристически
имидж на общината.
Необходимо е да се реализират мерки, подкрепящи създаването и пазарното
укрепване на малките и средни предприятия, предоставящи услуги за туризма в
общината и региона – доставки и производство на хранителни продукти и
консумативи, предоставяне на ремонтни и строителни услуги, производство на
сувенири и туристически стоки, представящи местните традиции.
За разработване на самостоятелен туристически продукт от типа селски
туризъм е необходимо да се планират мерки за благоустрояването на населените места
– подобряване на транспортния достъп, изграждане на канализационни мрежи,
изграждане на енергоспестяващо, но атрактивно улично осветление (в процес на
изграждане), подобряване състоянието на зелените площи и на естетическия облик на
населените места, подготовка на образователни програми за развитие на човешките
ресурси в общината, като основа за високо качество на предлаганите туристически
услуги на територията ù.
Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти
би създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в сферата
на туризма.
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Добрите традиции в развитието на международния ловен туризъм трябва да
бъдат запазени, предлаганите продукти доразвити и по-широко рекламирани.
Разработването на общинска стратегия за развитие на туризма ще определи
конкретните задачи и принос на всяка от заинтересованите страни и партньорите за
развитието на туризма в общината в средносрочен и дългосрочен план. В този смисъл
подготовката на кадри в областта на туризма (факт в едно от средните училища в
града) и партньорството между общинска администрация, бизнес и неправителствени
организации е гаранция за успешно развитие.

1.4. Анализ на процесите в социалната сфера в община Нова Загора
1.4.1.Брой и динамика на населението
Броят на населението на общината към декември 2020 г. е 41 732 жители, а на
град Нова Загора 26 607 жители. В периода 2019-2020 г. населението на общината е
намаляло с 405 човека. Тази тенденция е постоянна във времето, тъй като броят на
населението в общината към 2019 г. е 42 137 души. Общото намаление на населението
в периода от 2018 г. до 2020 г. е 600 души. Темпът на намаление на населението в
селата и гр. Нова Загора е един и същ.
Броят на мъжете към декември 2019 г. в общината е 17 162 души, а на жените
18 128 души.
В етническата структура освен българите са представени и ромите с население
над 12 000 души, като 8 000 от тях живеят в гр. Нова Загора, по информация от
общинските служби. Съществен проблем за общината е подобряването на условията
на живот на ромите и тяхната интеграция в обществото. За решаване на тези проблеми
общината работи по програма за интегриране на деца и ученици от малцинствен
произход.
Населениетор живеещо в селата е 15 125 души или 41,25 % от общия брой на
жителите на общината.

1.4.2. Възрастова структура
1.1. Демографска структура на местното население
 Население:
Таблица 1: население по общини и местоживеене в област Сливен към 31.12.2019 г. 1
Община:
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
За областта:

Брой населени
места:
22
33
45
23
110

Общо:

В градовете:

В селата:

18 161
35 290
118 972
13 413
186 495

5 186
20 681
87 763
9 280
122 910

12 975
15 051
31 209
4 133
63 585

Община Нова Загора е втората по брой население след областния център Сливен и
предхожда общините Котел и Твърдица. Същото е съотношението и спрямо брой
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населени места на територията на общината – 12 населени места по-малко спрямо
община Сливен и 11 повече спрямо Котел, а спрямо община Твърдица – 10 населени
места повече.
На територията на общината населението към 31.12.2019 г. е разпределено както
следва – около 57,53 % или 20 681 са живущите в общинския център Нова Загора, а
приблизително 42,47 % или 15 268 души населяват селата в общината.
1

– по данни на НСИ към 31.12.2019 г.
Таблица 2: население по населени места в община Нова Загора към 16.03.2020 г. 2
Населено място
С. Асеновец
С. Баня
С. Богданово
С. Брястово
С. Бял кладенец
С. Графитово
С. Дядово
С. Езеро
С. Еленово
С. Загорци
С. Каменово
С. Караново
С. Коньово
С. Кортен
С. Крива круша
С. Любенец
С. Любенова махала
С. Млекарево
С. Научене
С. Новоселец
С. Омарчево
С. Пет могили
С. Питово
С. Полско Пъдарево
С. Прохорово
С. Радево
С. Радецки
С. Сокол
С. Стоил войвода
С. Събрано
С. Съдиево
С. Съдийско поле
С. Ценино
Общо за селата:
Гр. Нова Загора:
НАСЕЛЕНИЕ НА
ОБЩИНАТА:

Население към 16.03.2020 г.
544
1832
320
314
112
0
513
391
421
356
520
859
899
1769
19
389
745
533
129
276
297
310
248
375
110
133
290
154
611
246
930
399
292
15 051
20 239
35 290
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Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12.2013 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони селищата от община Нова Загора
попадат в следните категории:
- В категория „малки градове“ – гр. Нова Загора – 20 239 жители;
- Средни села (с население от 1 000 до 2 000 жители) – 2 села (с. Баня и с.
Кортен);
Малки села (с население от 250 до 1 000 жители) – 24 села (с. Асеновец, с. Богданово,
с. Брястово, с. Дядово, с. Езеро, с. Еленово, с. Загорци, с. Каменово, с. Караново, с.
Коньово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Новоселец, с. Омарчево, с.
Пет могили, с. Питово, с. Полско Пъдарево, с. Радецки, с. Стоил войвода, с. Събрано,
с. Съдиево, с. Съдийско поле и с. Ценино);
2

– по данни на НСИ към 31.12.2018 г.

Много малки села (с население до 250 жители) – 6 села (с. Бял кладенец, с.
Крива круша, с. Научене, с. Прохорово, с. Радево и с. Сокол);
- Едно населено място е обезлюдено, т. е. няма население – с. Графитово;
- Много големи (с население над 5 000 жители) и големи (с население от 2 000 до
5 000 жители) села на територията на общината няма.
 Възраст:
Таблица 3: население по настоящ адрес и възраст в община Нова Загора към
31.12.2019 г.3
Нас. адрес – нас. под трудоспособна
място
възраст
мъже
жени
2 046
1 966
гр. Нова Загора
1 469
1 442
в селата
3 515
3 408
общо

в трудоспособна
възраст
мъже
жени
6 481
6 053
4 309
3 389
10 790
9 442

над трудоспособна
възраст
мъже
жени
1 471
2 664
1 732
2 927
3 203
5 591

общо:
20 239
15 051
35 290

От посочените данни става ясно, че най-голям е делът на хора в трудоспособна възраст
– 56 % от общото население е във възрастовите граници от 18 г. до 59 г. при жените и
62 г. при мъжете. От тях 35 % живеят в гр. Нова Загора, а 21 % – в селата от общината.
Под трудоспособна възраст (до 17 г.) са 19 % от живущите в общината. 11 % от тях
живеят в общинския център, а едва 8 % – в малките населени места. Основен фактор за
тази зависимост е съсредоточаването на работни места, образователни и учебни
заведения и институции, предлагането на услуги, здравеопазване и други на
територията на общинския център.
25 % е населението на община Нова Загора над трудоспособна възраст във
възрастовите граници над 60 г. при жените и над 63 г. при мъжете, което е с 6 %
повече от тези до 17-годишна възраст и с 35 % по-малко от населението от 18 г. до 59
г. при жените и 62 г. при мъжете. По-голямата част от наблюдаваната възрастова група
– 13 % пребивава в селата в общината. 12 % са тези, които живеят в града.
Таблица 4: население под, в и над трудоспособна възраст в община Нова Загора към
31.12.2019г. 4
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Община Нова Загора:
Под трудоспособна възраст:
В трудоспособна възраст:
Над трудоспособна възраст:
Общо:

Общо:
6 923
20 232
8 794
35 290

В т. ч. в градовете:
4 012
12 534
4 135
20 239

В т. ч. в селата:
2 911
7 698
4 659
15 051

Запазва се тенденцията както на национално ниво, така и в глобален мащаб, за
обезлюдяване и застаряване на селата и малките населени места и заселване и
„подмладяване“ на градовете и полисите. В резултат на преструктурирането на
икономиката и високия ръст на безработицата, все повече млади и
висококвалифицирани кадри търсят по-добри възможности за реализация в големите
градове на страната. Това се дължи на трайно установения процес на миграция на
населението в трудоспособна възраст с цел намиране на по-добра професионална
реализация и възможности за по-добро заплащане на труда. 1

Данните показват, че се наблюдава застаряване на населението, по-силно изразено в
селата, особено в малките. Основен фактор за тази тенденция е отрицателният баланс
при възпроизводството на трудовото население, дължащ се на спад в раждаемостта и
увеличаващата се средна продължителност на живот при раждане.
Таблица 5: механично движение на населението в община Нова Загора през 2019 г. 5
Заселени
всичко мъже
714
331

жени
383

Изселени
всичко мъже
1 060
533

жени
527

Механичен прираст
всичко мъже
жени
-346
-202
-144

 Пол:
Таблица 6: население по пол в община Нова Загора към 31.12.2019г. 6
Нас. адрес – нас. място
Села в общината:
Градски център –
Нова Загора
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА :

Население спрямо 31.12.2019 г.
Общо:
Мъже:
15268
7510

Жени:
7758

20681

9998

10683

35949

17508

18441

Сравнително равномерно е съотношението по полова структура на населението както
по отношение на брой мъже спрямо брой жени, така и по отношение брой мъже
3

4

– по данни на ГД ГРАО
– по данни на НСИ към 31.12.2019 г.
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спрямо брой жени в гр. Нова Загора и брой мъже към брой жени в селата и общината
като цяло, с много малък превес на броя жени.
 Етническа принадлежност:
Таблица 7: население в община Нова Загора, самоопределило се по етническа
принадлежност (към 01.02.2011 г.) 7

Населено
място:
С. Асеновец
С. Баня
С. Богданово
С. Брястово
С. Бял кладенец
С. Дядово
С. Езеро
С. Еленово
С. Загорци
С. Каменово
С. Караново
С. Коньово
С. Кортен
С. Крива круша
С. Любенец
С.
Любенова
махала
С. Млекарево
С. Научене
С. Новоселец
С. Омарчево
С. Пет могили
С. Питово
С.
Полско
Пъдарево
С. Прохорово
С. Радево
С. Радецки
С. Сокол
С.
Стоил
войвода
С. Събрано
С. Съдиево
С.
Съдийско

Лица,
отговорили на
доброволния
въпрос
за
етническа
принадлежност:
516
1 269
389
250
207
458
328
446
388
386
742
908
1 541
33
463

Етническа група:
Не се
самоо
предел
ям:

българтурска
ска

ромска

друга

511
887
336
239
203
223
317
392
313
373
586
705
1 370
22
431

309
19
96
4
6
13
126
23

8
21
8
136
3
47
62
137
200
36
9
8

38
4
5
4
-

27
13
7
5
-

802

707

88

5

-

-

644
149
428
321
599
373

630
146
390
291
539
335

12
25
-

8
24
4
58
28

8

-

280

239

29

12

-

-

159
198
383
170

136
189
329
163

-

23
52
4

-

7
3

425

283

-

137

-

4

406
777
369

326
664
238

8
9
-

71
101
130

-

3
-
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поле
С. Ценино
Общо
за
населените
места:
Гр.
Нова
Загора
ОБЩО
ЗА
ОБЩИНАТА :

230

177

-

48

5

-

15 037

12 690

781

1 382

88

96

19 974

14 874

4 714

53

64

269

35 011

27 564

5 495

1 435

152

365

По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България
на НСИ към 01.02.2011 г. броят на лицата в община Нова Загора, отговорили на
доброволния въпрос за тяхната етническа принадлежност, е 35 011 или приблизително
89,75 % отговорили от общия брой население (спрямо данните на НСИ при
преброяване на населението през 2011 г. – 39 010 души). От тях близо 70,65 % се
самоопределят като българи. Сравнително малки са процентите на самоопределилите
се към някоя от посочените етнически групи: 14,08 % принадлежат към турската
етническа група, 3,67 % към ромската, 0,93 % не се самоопределят, а едва 0,39 % от
отговорилите се самоопределят с друга етническа принадлежност.
Почти равномерно е разпределено населението в общинския център и в малките
населени места, самоопределило се с българска етническа принадлежност, съответно
54 % на 46 %. 86 % от самоопределилите се от турския етнос живеят в гр. Нова Загора,
а 14 % – в селата. Голям е делът на жителите в селата на общината, доброволно
отговорили на въпроса и самоопределили се като роми – 96 % и едва 4 % в града.

1.4.3. Образователна структура
Три са факторите, които оказват влияние върху развитието на образователната
инфраструктура – демографски, раждаемост и етническа принадлежност..
Демографският дава своето негативно отражение, както върху броя на учениците в
гр.Нова Загора, така и в малките населени места.
Таблица 1: Брой ученици и отпаднали от системата на образование в община Нова Загора

Година:

Брой ученици:

Брой отпаднали:

% отпаднали

2014/2015

4 080

164

4

2015/2016

3 817

157

4,1

2016/2017

3 816

124

3,2

2017/2018

3 756

138

3,7

2018/2019

3467

194

5,6

Запазва се тенденцията както на национално ниво, така и в глобален мащаб, за
обезлюдяване и застаряване на селата и малките населени места и заселване и
„подмладяване“ на градовете и полисите.
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Таблица 2: Родени, в периода 2015-2019 година в Новозагорска община
Година

Родени

2015

499

2016

62

2017

492

2018

474

2019

475

2020

411

по данни на ГРАО община Нова Загора

По данни на ГРАО броят на родените през последните години се запазва относително
един и същ, което показва, че този фактор няма съществено влияние върху броя на
учащите в учебните заведения.
3. Фактор етническа принадлежност:
По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България на НСИ към 01.02.2011 г.(последното преброяване) броят на лицата в община Нова
Загора, отговорили на доброволния въпрос за тяхната етническа принадлежност, е
35 011 или приблизително 89,75 % отговорили от общия брой население (спрямо
данните на НСИ при преброяване на населението през 2011 г. – 39 010 души). От тях
близо 70,65 % се самоопределят като българи. Сравнително малки са процентите на
самоопределилите се към някоя от посочените етнически групи: 14,08 % принадлежат
към турската етническа група, 3,67 % към ромската, 0,93 % не се самоопределят, а
едва 0,39 % от отговорилите се самоопределят с друга етническа принадлежност.
Почти равномерно е разпределено населението в общинския център и в
малките населени места, самоопределило се с българска етническа принадлежност,
съответно 54 % на 46 %. 86 % от самоопределилите се от турския етнос живеят в гр.
Нова Загора, а 14 % – в селата. Голям е делът на жителите в селата на общината,
доброволно отговорили на въпроса и самоопределили се като роми – 96 % и едва 4 % в
града.
Демографският фактор и миграционните проблеми трайно предопределят
тенденцията за намаляване на броя на учениците и тяхното отпадане от системата на
образование. Икономическото състояние на населението, търсенето на по-добра среда
за професионална реализация и образование както на младежите, така и на техните
семейства допринасят за утвърждаването на този проблем. Наблюдава се равномерен,
но траен спад в броя на учащите. Основната причина за отпадане от системата на
формалното образование е етническата принадлежност на подрастващите,
особеностите, свързани с нея, бит и културата, социални, етнокултурни,
икономически, миграционни и педагогически фактори. Процентът на отпадналите е
по-висок в училищата с по-висока концентрация на лица, самоопределили се и
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принадлежащи към етническа група, различна от българската. Затова като основна
причина за отпадане на учащите може да се изведе етнокултурната принадлежност на
лицата. Наблюдават се и ранни женитби, които са пречка за нормалното завършване
на процеса на образование при младежите.
Липсата на висше учебно заведение, предлагащо продължаване на
образователния капитал сред младежите е една от определящите причини за напускане
на родното място и търсене на алтернативи в големите областни центрове на страната.
Това води и до затруднения на бизнеса при намиране на висококвалифицирани кадри.
Община Нова Загора работи усилено по създаването на благоприятни условия
за успешна социална интеграция на ромите, които представляват голяма част от
местното население, повишаването на образователното им ниво и професионалната им
подготовка за намаляване на риска от ранно напускане на училището. Основните
мерки, предприети за предотвратяване на намаляването на отпадналите от учебния
процес, съгласно Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите
образователната система (2013-2020 г.) са: преминаване от дневна форма на обучение
в индивидуална, задочна и самостоятелна; придобиване на I степен на професионална
квалификация на лица със СОП; валидиране на професионални знания, умения и
компетентности.
От години общинска администрация Нова Загора следва добрата практика за
модернизиране и реновиране на училищната материална база, която създава отлични
условия за нормално протичане на учебния процес и по-добро обучение на
подрастващите. Голяма част от учебните заведения, разположени на територията на
общинския център, и част от тези – на територията на общината, са с подобрени
условия – санирани сгради, обновени дворни пространства, обновено обзавеждане и
оборудване, реновирани физкултурни салони, спортни площадки и т.н.

1.4.4. Безработица
Равнището на безработица в общината към края на 2020 г. по
средностатистически данни е 6.3 %. - малко по-висока от коефициента на безработица
за третото тримесеие - 4.8 и по-ниска от тази на община Сливен със средна
безработица за месец ноември 9.9 %. Голяма е делът на безработните с начално и пониско образование, които са предимно от ромски произход. Най- високо ниво на
безработица в общината е регистрирано през 2013 г., следствие от задълбочаващата се
фиансово-икономическа криза в световен мащаб. В периода 2010-2013 г. равнището на
безработица е нараснало с 8,00%. Ковид кризата през 2020 г. постави на изпитание
работната сила и в община Нова Загора. Нейното задълбочаване оказа влияние
предимно на работещите в следните сектори: туристическо-развлекателния бранш,
култура и спорт, търговия – за сметка на онлайн пазаруването, промишленост,
строителство и др. Благодарение на своевременните мерки на държавата в помощ на
онези, които бяха особено силно засегнати, безработицата в общината запази своя
относителен дял като предходните години.
В таблица 5 е показана възрастовата и образователната структура на
безработните в община Нова Загора в периода 2017-2020 г.
Табл. 6
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Показатели:
Общо
Коефициент на
%
1. Разпределение
по пол:
Жени
Мъже
2.
Разпределение
по възраст:
До 19 г. вкл.
От 20 до 24 г. вкл.
От 25 до 29 г. вкл.
От 30 до 34 г. вкл.
От 35 до 39 г. вкл.
От 40 до 44 г. вкл.
От 45 до 49 г. вкл.
От 50 до 54 г. вкл.
Над 55 г.
3. Разпределение
по
квалификация:
С работническа
професия
Специалисти
Без специалност и
професия
4. Разпределение
по образование:
С висше
образование
Със средно
образование
В т.ч. със средно
професионално
образование
С основно
С начално и пониско
образование

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
(средногодишни средногодишни средногодишни средногодишни
данни)
данни)
данни)
данни)
962

792

740

871

6.9

5.7

5.3

6.3

548
414

456
336

415
325

507
364

13
58
90
101
86
99
104
138
272

10
46
76
82
80
97
83
100
218

9
37
75
73
71
88
79
91
219

10
51
66
87
83
99
94
127
254

230

168

152

170

189

92

98

543

532

490

213
480

73

73

61

77

404

307

293

409

331

254

246

331

165

127

128

166

320

286

250

299

Отдел “Европейски фондове и програми”

39

Община Нова Загора – План за интегрирано развитие – 2021-2027 г.

В последните години броя на безработните жени надвишава този на
безработните мъже, а безработицата при младите хора се явява съществен проблем за
общината в последните години, въпреки наеманите в администрацията млади
висшисти по програмата „Старт на кариерата“, насочена към младежите до 29 г. без
трудов стаж по специалността, завършили висше образование (дипломирани) и
регистрирани в дирекция „Бюро по труда”. Основна цел на програмата е
осигуряването на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни
младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между
образование и заетост. С участието си в тази програма Община Нова Загора
предоставя възможности за обновяване на публичната администрация и последващо
назначение на част от младежите на постоянна работа, като се постига гъвкава
комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната
икономика.
Значителен е броят и на дългосрочно отпадналите от пазара на труда, което
намалява възможностите им за реализация.
Община Нова Загора работи активно в посока на подобряване на
възможностите за достъп до пазара на труда и на хората с ниска степен на
образование, чийто относителен дял се запазва през последните години, както този на
младите хора, жените и дългосрочно безработните.
Предвид наличието на значителен брой безработни с висше образование, са
предприети мерки за тяхната преквалификация. Работи се и по адаптирането на
Програмите за професионално образование в училищата с потребностите на пазара на
труда.

1.4.5 Образование
Състояние на общинската мрежа от детски градини и училища за
учебните 2018– 2020 г.
През учебната 2019/2020 г. образователната система в Община Нова Загора е
разположена в рамките на 14 училища, 1 Център за специална образователна
подкрепа и 21 детски градини.
Предучилищно образование:
№

Детска градина

ЦДГ

ЦПГ-5г.

ЦПГ-6г.

групи

деца

деца

деца

ОБЩО ЯСЛЕНА
5-6г.
ГРУПА
деца
деца

1
2
3
4

ДГ "Слънчице" гр. Нова Загора
ДГ "Надежда" гр. Нова Загора
ДГ "Тракийче" гр. Нова Загора
ДГ "Бодра смяна" гр.Нова Загора

4
4
5
4

102
100
102
82

28
20
16
22

19
26
21
19

47
46
37
41

5
6
7

ДГ "Детски свят" гр. Нова Загора
ДГ с.Асеновец
ДГ с.Богданово

4
1
1

102
14
16

21
3
0

25
2
6

46
5
6

Отдел “Европейски фондове и програми”

14

40

Община Нова Загора – План за интегрирано развитие – 2021-2027 г.

8

ДГ с.Дядово

1

20

6

6

12

9
10
11
12
13
14

ДГ
ДГ
ДГ
ДГ
ДГ
ДГ

с.Еленово
с.Караново
с.Коньово
с.Кортен
с.Любенова махала
с.Любенец

1
1
2
2
1
1

19
18
41
41
20
18

3
2
9
9
5
4

4
0
5
11
4
5

7
2
14
20
9
9

15
16
17
18
19
20

ДГ
ДГ
ДГ
ДГ
ДГ
ДГ

с.Млекарево
с.Пол.пъдарево
с.Радецки
с.Събрано
с.Стоил войвода
с.Съдиево

1
1
1
1
1
1

25
12
19
17
21
25

6
0
3
7
4
6

8
5
5
3
6
6

14
5
8
10
10
12

21

ДГ с.Съд.поле

1

16

3

4

7

39

830

177

190

367

Общо:

14

2.Начално, основно и средно образование.
През учебната 2019/2020 год. на територията на община Нова Загора
функционират 14 училища, от които: 3 начални, 7 основни /1 в град Нова Загора и 6 в
общинските населени места: с.Баня, с.Коньово, с.Кортен, с.Любенова махала, с. Стоил
войвода и с. Съдиево/, 2 средни , 2 професионални гимназии и един ЦСОП. Общински
училища – 14, държавно – 1.

учители

заети щатове
В т. ч. ( по чл.211, ал.2
от ЗПУО)

персонал

заети щатове

персонал

заети щатове

ОУ "Злати Терзиев"

общо

в т. ч. със СОП

финансира
не
/общинско,
държавно/

брой персонал
педагогически непедагогичес
специалисти
ки

12

18

18

0

5

5

23

23

7

7

0

3,5

3,5 10,5 10,5

1

12

12

0

2,5

2,5 14,5 14,5

1

11

11

0

5

8

8

0

3,5

9

18

18

0

6

6

24

24

236

0

22

22

22

8

8

30

30

1

559

9

48

48

2

13,5

13,5 61,5 61,5

1

407

13

30

30

5

13,5

13,5 43,5 43,5

общо

Населено място

задочна форма на обучение
индивидуална форма на
обучение
самостоятелна форма на
обучение

Училище

дневна форма на обучение

брой ученици

167

0

0

0

167

52

0

0

0

52

89

0

0

0

89

89

0

0

0

89

52

0

0

0

52

175

0

0

0

174

236

0

0

0

558

0

0

405

0

1

общинско

НУ "Д-р Петър Берон"
ОУ "Св.Св.Кирил и
Методий"

Караново

общинско

Коньово

общинско

ОУ "П. Р. Славейков"
ОУ "Иларион
Макариополски"
НУ "Св.П.
Хилендарски"

Кортен

общинско

Любенова махала

общинско

Нова Загора

общинско

НУ "Л. Каравелов"

Нова Загора

общинско

ОУ "Хр. Смирненски"

Нова Загора

общинско

СУ "Иван Вазов"

Нова Загора

общинско
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СУ "Христо Ботев"
ОУ "Св.Паисий
Хилендарски"

Нова Загора

общинско

Стоил войвода

общинско

ОУ"Христо Ботев"
ЦСОП „Акад. Т.
Самодумов“

Съдиево

общинско

Нова Загора

общинско

ПГСС

Нова Загора

общинско

ПГТТ "Ат. Димитров"

Нова Загора

държавно

1012

0

0

2

101
4

22

83

83

16

19

19

102

126

0

0

0

126

11

15

15

0

7

5,5

22 20,5

148

0

0

0

148

1

16

16

1

5

4,5

21 20,5

40

0

0

0

40

40

12

12

5

5

5

322

0

0

21

343

0

30

31

1

11,5

189

16

0

7

212

0

19

19

0

7

7

26

26

3660

16

1

32

370
8

106

349

350

52

115

113

454

390

17

17

11,5 42,5 42,5

ОБЩО:

На територията на община Нова Загора са обособени 7 средищни училища: 3 в
град Нова Загора и 4 в общинските села: с. Кортен, с. Любенова махала, с. Стоил
войвода и с. Съдиево, които обхващат деца от населените места, на територията, на
които няма функциониращо училище. Осигурен е транспорт на учениците от тези
селища до средищните училища. Учебните заведения в Община Нова Загора
разполагат с много добра материално – техническа база, която всяка година се
подобрява и осъвременява. Въведена е целодневна организация на учебния ден с
организирано столово хранене. Изградени са здравни кабинети към всички училищата
и детски градини, назначен е медицински персонал.
Професионалните училища
подготвят специалисти в областта на
машиностроенето, управлението на газови системи и селското стопанство. Големият
контингент на безработните в общината и техния специфичен профил показват
необходимост от по-добра ориентация на образователните програми както в
професионалните, така и в общообразователните училища към новите изисквания на
пазара на труда и новата структура на икономиката на общината. Търси се
партньорство между професионалните училища и университети и институти, които
работят в същите области, с оглед подготовка на висококвалифицирани кадри,
отговарящи на съвременните професионални изисквания.
Големият брой неграмотни и хора с ниска образователна степен се включат в
програми за обучение на възрастни, с оглед подобряване на пазарната им адаптация.
За успешно решаване на проблемите в сферата на образованието се използват
възможностите за подпомагане на Oперативната програма “Развитие на човешките
ресурси”, която се прилага на национално ниво от Министерството на труда и
социалната политика.

1.4.6.Здравеопазване
Здравното обслужване на населението в община Нова Загора се осигурява от
доболнична, болнична, специализирана, спешна и стоматологична помощ.
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Доболничната помощ се осъществява от 1 групова лекарска практика със 7 общо
практикуващи лекари и 10 индивидуални лекарски практики, като 2 обслужват само
гр. Нова Загора, 3 само селата и 5 града и селата. На територията на общината няма
населени места без медицинско обслужване, независимо от факта, че определени села
се посещават от личния лекар веднъж седмично. В кв. „VІ-ти”, гр. Нова Загора, там
където е съсредоточена най-голямата група население от уязвимите общности, няма
наличие на обособени медицински кабинети на ОПЛ и специалисти. Здравното
обслужване е изнесено.
Болничната помощ се осъществява от МБАЛ „Света Петка Българска” със
следните отделения – кардиопулмологично, вътрешно, неврологично, детско, АГ
отделение и хемодиализно и фунционално отделение.
Специализираната медицинска помощ се осъществява от:
Медицински център ”Света Петка” с 5 специализирани кабинета /два хирургични,
детски, УНГ, ендокринологичен /.
Медицински център І със 7 специализирани кабинета /неврологичен, АГ, УНГ,
детски, ендокринологичен, хирургичен и кабинет за физиотерапия и рехабилитация/, 1
лаборатории /рентгенологична/ и 7 специалиста.
Стоматологична помощ – Осъществява се от 33 амбулатории за първична
стоматологична помощ. Разкрити са общо 33 кабинета, от тях 21 в гр. Нова Загора и
12 в селата.
Спешната медицинска помощ се осъществява от Центъра за спешна помощ филиал на Сливен – с 6 лекари и 12 медицински фелдшера.
Към детските и учебни заведения на територията на гр. Нова Загора и
населените места в общината са разкрити 37 медицински кабинета, в които работят 15
медицински специалиста. Издръжката на кабинетите и необходимите медикаменти и
консумативи за нормалното им функциониране се осигуряват от бюджета на
Общината.
Практикува се провеждането на ежемесечни срещи с органите на РЗИ за подобра организация и функциониране на кабинетите, Съвместно с БЧК се провеждат
опреснителни обучения по първа долекарска помощ. От 2009 година към общинска
администрация е назначен здравен медиатор, основно и единственно за кв. „VІ-ти”, гр.
Нова Загора, който подпомага достъпа на уязвими групи от населението до социални
услуги и посреднича при формулиране на техните здравни потребности, при
получаване на здравни услуги и при следването на лекарските препоръки и
предписания, повишаване на здравната култура и образование и популяризирането на
профилактични мерки.
На територията на гр. Нова Загора за поредна година функционира филиал към
Центъра за майчино е детско здраве, Сливен, по проект на УНИЦЕФ. Целта е
подобряване на ранното детско развитие чрез: Достъп на всяка жена и дете до здравни
грижи, Достигане до семействата в най-неравностойно положение, Подкрепа на
уязвимите семейства, Ранно откриване на децата със специфични потребности и
нарушения в развитието, Повишаване на профилактиката, Подобряване на
родителските умения и Подобряване на здравната култура.
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Източници за информация за рискова бременност са лични лекари, гинеколози,
неправителствени организации, здравни медиатори, текущи проекти за здравна
диагностика и профилактика, училището в случаите на непълнолетни майки и ранни
бракове.
Здравните услуги се предоставят от две квалифицирани патронажни сестри в
дома на семействата, като са съобразени с техните индивидуални потребности и
съществуващите медико-социални рискове за здравето и развитието на децата. С
приоритет са семействата с повишен риск. Патронажните сестри активно работят със
семейства със специални потребности и нарушения в развитието, както и с уязвими
семейства. Миграционните движения, които се развиват паралелно с процеса на
стареене, както и ниската раждаемост, водят до неравномерно териториално
разположение на стари хора като се формират териториални единици с предимно с
възрастни хора.
В сравнение в масовите инфраструктурни промени в гр. Нова Загора промените
в сградния фонд на сектора на здравеопазването са малки. В МБАЛ „Св. Петка
Българска“ гр. Нова Загора беше извършен основен ремонт на Детско отделение, а в
селата Коньово, Богданово, Съдиево, Полско Пъдарево и Брястово бе направен
основен ремонт на здравните служби. Ремонт претърпя и зъболекарският кабинет в с.
Асеновец.
Болнична помощ се предлага в общинската болница, а извънболнична помощ
във функциониращите лекарски практики на общопрактикуващи лекари и
специалисти. Болничните легла към 31.12.2019 г. са общо 90 на брой.
Разкрито беше и Ковид отделение към МБАЛ „Св. Петка Българска“ гр. Нова
Загора, в което да се лекуват хора от общината с коронавирусна инфекция.
Важно значение за бъдещото развитие на общината е осигуряването на
качествени здравни услуги за населението.
Демографските процеси, заболеваемостта, рисковите фактори и физическото
развитие, дееспособността и самооценката на здравето са основните групи показатели
за оценката на здравето на населението. Основните причини за влошаване здравето на
българските граждани са бедността, нездравословният начин на живот, свързан с
непълноценното хранене, постоянният стрес, съчетани и с други рискови фактори като
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, ниска
двигателна активност и др.
През 2017 г. в общината са родени 444 деца, 2018 г. – 404 деца, 2019г. – 460, а
през 2020 г. – 411.
Запазва се тенденцията към поддържане на висок брой на непълнолетните
майки на територията на общината – Нова Загора за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020
г. През 2020 година в МБАЛ «Света Петка Българска» ЕООД са родени 112, като 50%
са раждания на младежи във възраст до 19 години. Основно ражданията в тази възраст
са сред етнически общности. При лицата от тези общности се запазва тенденцията на
много ранни женитби, на раждане на първо дете в юношеска възраст и на следващи
раждания с кратък интервал между тях..
Основните причини за влошаване на здравето на българските граждани са
бедността, нездравословният начин на живот, свързан с непълноценното хранене,
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постоянният дистрес, съчетани и с други рискови фактори, като тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества, ниска двигателна активност и
др.
Рискови фактори като неблагоприятните хигиенно – жилищни условия, особено
в семейства от етнически произход, както и неспособността да се задоволяват жизнено
важните потребности, обуславят появата на забравени заболявания, сред които е
туберкулозата. В уязвимите общности туберкулозата е с не много високи стойности от
средните за страната на разпространение. Поради неизградената или лошата
инфраструктура в селищата и махалите, те по-често боледуват от вирусен хепатит,
стомашно-чревни заболявания, паразитози.
След анализ на здравословното състояние на организираните детски и
ученически контингенти, на база получени талони от общопрактикуващите лекари през
учебната 2018/2019 година, бе установено следното:
На диспансерно наблюдение се водят 61 ученици на възраст от 14 до 18 години.
Най-много са диспансеризираните с неалергична астма - 79; намаление на зрението на
двете очи - 15; 14 случая с астма с преобладаващ алергичен компонент; с епилепсия 10; с неалергична астма; с инсулинозависим диабет - 6; с първична хипертония – 5; с
вроден хипотиреоидизъм - 4; други алергични ринити - 4; ДЦП – 3 и други.
От направени проучвания относно рисковото поведение свързано със здравето,
са констатирани изключително тревожни факти. Значително е понижена възрастта на
деца, употребяващи цигари, алкохол, лекарствени средства.
По данни на медицинските специалисти, обслужващи детските и учебни
заведения на територията на общината, децата и учениците с пълен имунен статус са
над 90%. Наличието на голям брой лица в пациентските листи, напуснали страната,
високият процент пациенти с прекъснати здравноосигурителни права, неточната
адресна регистрация, както и миграцията в различни населени места и възможностите
за промяна на ОПЛ двукратно годишно, водят до проблеми свързани с осъществяването
на имунизационната дейност, особено при уязвимите общности.
Обвързването на редовните имунизации със социалното подпомагане е една
добра мярка за повишаване на имунизационния обхват. От голямо значение и в
положителна насока е ролята на здравният медиатор, който осъществява връзката
между общопрактикуващите лекари и уязвимите общности.

1.4.7. Социални дейности
Община Нова Загора е единствен доставчик на социални услуги на територията
на общината. Социални услуги се предоставят в резидентни такива или в семейна
среда или среда близка до семейната. Финансирането на услугите се извършва като
държавно делегирани дейности и дейности, финансирани от общинския бюджет.
- „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи” към КСУДС, с.
Асеновец - услуга от резидентен тип, която осигурява условия и дава възможност за
подготовка на децата за връщане в семейството. Основна цел на услугата е да се
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подкрепят родителите да вземат и отглеждат децата си в собствения си дом.
Родителите активно се въвличат през целия период на ползване на услугата. С тях се
договарят различни моменти от ежедневието на детето. Подкрепят се за справяне с
неблагополучията си. За да бъде реинтеграцията успешна, семейството остава в
ситуация на запазена отговорност и възможност да взема решения за бъдещето на
детето си.
Услугите се предоставят при стриктно спазване на стандартите и критериите за
предоставяне на социални услуги за деца и разпоредбите на Закона за социално
подпомагане и правилника за прилагането му. Професионалистите, работещи с децата
и семействата в Център за настаняване от семеен тип са специално обучени, познават
същността и целите на предоставяната услуга и притежават необходимите умения за
качественото й предоставяне.
Капацитетът на услугата е 15 деца и младежи от 5 до 16 години и техните
семейства.
Към 31.12.2019 г. настанените в резидентната услуга деца са 5. През годината
са:
- настанени общо – 3 деца,
- изведени общо – 7 деца, от тях: настанено в Звено „Майка и бебе“ – 1 момиче,
1 момче настанено в ТВУ, реинтегрирани в биологичните им семейства – 4 и
прекратено настаняване на едно дете от чуждестранен произход след приключване на
издирването му от РУП.
- „Преходно жилище” към КСУДС, с. Асеновец - социална услуга от
резидентен тип, която осигурява възможност и условия за водене на независим начин
на живот с помощта на професионалисти. Основна цел на услугата е формиране на
умения и стимулиране на готовност у клиента за окончателно напускане на
специализираната институция.
В периода на ползване на услугата, клиентите придобиват все по-голяма
самостоятелност, като услугата „Преходно жилище” дава възможност да се „изпробва”
тази самостоятелност в защитената среда на услугата.
Всички дейности, извършвани в услугата „Преходно жилище”, са насочени
изцяло към формиране и затвърждаване на умения у младежите и девойките за
самостоятелен живот.
Капацитетът на услугата е 8 младежи и девойки 16 – 18 годишна възраст или до
навършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са изведени един младеж поради
навършване на пределно допустима възраст за престой в услугата, 1 младеж поради
навършване на пълнолетие и като чуждестранен гражданин е изведен в РПЦ, гр.
Харманли и 2 девойки поради завършване на средно образование.
Към 31.12.2019 г. настанените в резидентната услуга деца са 4, от тях 2 девойки
и 2 младежи.
- Детски дневен център, с. Асеновец - Услугата дава възможност детето със
специални потребности да остане в семейната среда и едновременно с това да бъдат
задоволени неговите физически, образователни, здравни и социални потребности и
емоционална сигурност. Дейността е организирана така, че е изцяло съобразена с
потребностите на децата и семействата - медицинска и социална рехабилитация,
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хидромасаж, логопедична помощ, консултации с психолог и индивидуална работа с
децата и техните родители, изнесено обучение от Помощно училище „Акад. Тодор
Самодумов” гр. Нова Загора, арттерапия, музикотерапия, игри в група, индивидуално
обучение съобразно възрастта, социокултурни дейности, хранене, специализиран
транспорт.
Капацитетът на Дневния център е 18 деца и младежи на възраст от 2 до 18
години, с физически, ментални и множествени увреждания. Осъществява се петдневно
седмично обслужване.
Център за обществена подкрепа, гр. Нова Загора – Центърът предоставя следните
услуги: предотвратяване на раздялата на деца от техните семейства, превенция на
насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в
риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Държавно делегирана дейност, с капацитет 31, като към 31.12.2019 г. услугата са
ползвали общо - 78 потребители - деца, младежи и техните семейства.
За 2019 г. от отдел ”Закрила на детето” са издадени 56 направления и една заповед за
ползване на социални услуги, от които: заявени услуги по случаи; оценка на
родителски капацитет; социално, психологическо и педадогическо консултиране;
обучение на кандидат-осиновители. Самозаявилите се, желаещи да ползват услугите
са 16. Към 31.12. потребителите ползващи услугата са 40.
-Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Нова Загора е
алтернативна форма на социални услуги в общността. Потребителите водят независим
живот, подпомагани от специалисти – социални работници и трудотерапевт.
Защитеното жилище създава междинни условия за връзка между
специализираната институция, полагала грижи за хората с умствена изостаналост и
обществото. То е базирано на модела „Живот в малка група” и включва 8 потребители
на социалната услуга с леки умствени увреждания на възраст между 18 и 35 г.,
изведени от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост и СУПЗ.
Защитеното жилище се финансира изцяло от държавния бюджет и е с пълен
капацитетът.
- Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора. През годините, като общинска
дейност се предоставя услугата Домашен социален патронаж, която се е утвърдила
сред населението. Това е социалната услуга с най-голям обхват на територията на
всяка от общините. Обслужват се лица, както от града, така и от по-малките населени
места, като капацитетът на услугата може да се изменя в зависимост от потребностите.
Капацитетът на Домашен социален патронаж към Община Нова Загора е 300 места.
Към 31.12.2019 г. 230 са ползвателите на услугите на Домашен социален патронаж,
като 181 са в гр. Нова Загора, а 49 – от 9 села в общината /таблица № 13/.
Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда към Домашен
социален патронаж – Нова Загора, е за предоставяне на почасови услуги на лица с
трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни
хора с ограничения или невъзможност за самообслужване - и е създадено по проект
„Спокойни у дома” - процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално
включване и насърчаване на социалната икономика” от 2015 г. продължава своята
дейност със средства от общинския бюджет. Предоставяни са услуги, свързани с
лична помощ, комунално-битови дейности, подкрепа на социалното включване на
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младежи и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за
самообслужване; възрастни хора с ограничения.

ПМС № 344/21.12.2018 г. – предоставяне на почасови услуги на
лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване. Целта на услугата е подобряване качеството на живот, в
това число и деца и възрастни хора, чрез създаване на условия за ефективно
упражняване на правото им на социално включване и намаляване на риска от
институционален тип грижа. През 2019 г. са обслужвани 149 потребители на
социалната услуга „личен асистент“, като 12 от тях са младежи.

В община Нова Загора развива дейност Клуб на инвалида, който
предоставя на хората с увреждания, както подкрепа, така и информиране,
консултиране, съдействие при попълване и подаване на документи пред
различни институции. Финансира се от общинския бюджет. Към клуба на
инвалида в гр. Нова Загора функционира и Рехабилитационно-консултантски
център.
 . С Решение на Общински съвет – Нова Загора е приета Наредба за
издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или
превозващи лица с трайни увреждания. Картите са предназначени за лица с
трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за
социална адаптация при децата) 50% и над 50%. За 2019г. са издадени 172
карти, от тях три за младежи
Център за обществена подкрепа, гр. Нова Загора – разкрит през 2016 г. с
капацитет 50 потребители по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в
риск и техните семейства“, изпълняван от УНИЦЕФ България. Представлява комплекс
от социални услуги в подкрепа и от полза на цялата общност.
В община Нова Загора има следните социални услуги за стари хора:
Дом за стари хора „Света Петка“, с. Баня е държавно делегирана дейност с
капацитет 54 места, като предоставя на потребителите краткосрочни и/или
дългосрочни социални услуги. Към момента домът работи със запълнен капацитет и
няма чакащи;
Дом за стари хора, с. Каменово е частна дейност с капацитет 17 места за възрастни
над 18 г. и с целогодишен режим на работа.
Капацитет и ползватели на Домашен социален патронаж към 31.12.2019г. 13

Населено място:
Капацитет:
Гр. Нова Загора
С. Еленово
С. Брястово
С. Загорци
С. Съдиево
С. Кортен
С. Асеновец
С. Стоил войвода
С. Омарчево
С. Питово
ОБЩО:
300

Ползватели:
181
6
5
4
2
21
1
2
4
4
230
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По проект „Спокойни у дома“ по ОП „РЧР“ е създадено Звено за предоставяне
на социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за почасови
услуги на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване. В период от 16 месеца /от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г./ са подбрани,
обучени и наети 41 лични асистента, които обслужваха града и 19 села от общината.
От 2015 г. то продължава своята дейност със средства от общинския бюджет.
Предоставяни са услуги, свързани с лична помощ, комунално-битови дейности,
подкрепа за социално включване на младежи и лица с трайни увреждания, с
ограничения или невъзможност за самообслужване, възрастни хора с ограничения.
Към 31.12.2018 г. почасови услуги се предоставят от 1 социален работник и 5 лични
асистента и обслужват 21 потребителя от града и селата.
За поредна година на територията на община Нова Загора се реализира Проект
„Обществени трапезарии” на Министерството на труда и социалната политика,
финансиран чрез Фонд „Социална закрила”. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа
на най-нуждаещите се от това лица и семейства с ниски месечни доходи. Към
Домашен социален патронаж е създадена временна обществена трапезария, чрез която
през зимните месеци януари – април и октомври – декември да се предоставя топла
храна за обяд. През периода м. януари – октомври 2014 г. услугата се предоставя в гр.
Нова Загора и малки населени места в общината. Към 30.12.2018 г. потребителите са
общо 55 лица. Предоставят се и съпътстващи услуги: индивидуално / групово
консултиране и съдействие в отговор на конкретни нужди и проблеми. .
През годините Община Нова Загора активно работеше и предлагаше социални услуги
по проектите на ОП „РЧР“ - „Подкрепа за достоен живот“ „Подкрепа за независим
живот“, проект „Отново заедно“ и „Приемна грижа“.
Предлагани други услуги:
Клуб на инвалида – предоставя на хора с увреждания подкрепа, информиране,
консултиране, съдействие при попълване на документи и подаването им пред
различни институции. Към него функционира Рехабилитационно-консултантски
център;
С Решение на Общински съвет – Нова Загора е приет Правилник за финансово
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на
семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Нова Загора. От
2015г. до сега Община Нова Загора е подпомогнала финансово 18 семейства.
Клубове на пенсионера – на територията на общината са разкрити и функционират
36 клуба на пенсионера със над 736 членове, като съответно 5 от тях се намират на
територията на гр. Нова Загора, а в малките населени места от общината – 31.
Дейността им е свързана с подпомагане решаването на социално-битови и здравни
проблеми на лица в пенсионна възраст, както и за защита на техните права и интереси;
Организации, ангажирани с работа с рискови групи: Обществен съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги; Общинска комисия за детето; Местна
комисия за борба за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
Детска педагогическа стая; БЧК Нова Загора и МБЧК; Сдружение „Диабетик“;
Общинска организация на инвалидите; Съюз на слепите; Общинска организация на
ветераните от войната; Сдружение на родителите на деца с увреждания.
Мерки за социално подпомагане: Съгласно Закона за социално подпомагане и
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Правилника за неговото прилагане за осигуряване на основните жизнени потребности
и допълване на доходите на бедни лица и семейства до диференцирания минимален
доход се предоставят месечни, целеви и еднократни помощи. Отчита се намаляване на
случаите, обект на социално подпомагане, което до голяма степен се дължи на
промяната в условията за получаване на помощи. Съгласно Закона за интеграция на
хората с увреждания и правилника за неговото прилагане са изготвени социални
оценка на лицата и децата с увреждания и са отпуснати различни видове месечни
добавки за социална интеграция.
В Община Нова Загора продължава предоставянето на социалната услуга „личен
асистент”. За периода 01.01.2019 г. - 31.08.2019 г. са наети 82 лични асистенти на
пълно и непълно време, които обслужват 138 потребители от града и малките
населени места. Целта на услугата е подобряване качеството на живот на хора с
увреждания, в това число и деца, и възрастни хора, чрез създаване на условия за
ефективно упражняване на правото им на социално включване и намаляване на риска
от зависимост от институционален тип грижи.
Лица с увреждания: Броят на лицата с увреждания в община Нова Загора по данни
на Дирекция „Социално подпомагане” към 31.12.2019 г. е общо 2805 лица, от тях 498
деца с увреждания.
Таблица 14: Брой на хората с увреждания в община Нова Загора

Година
Лица/деца
Лица с
увреждания
в т. ч. деца
с
увреждания
Деца с
увреждания

14

2016
2017
2018
2019
От тях от
От тях от
От тях от
От тях от
уязвимите
уязвимите
уязвимите
уязвимите
Общо:
Общо:
Общо:
Общо:
групи,
групи,
групи,
групи,
общности
общности
общности
общности

1847

486

1722

363

1740

355

2805

498

116

54

133

32

132

27

137

28

Голяма част от социалната инфраструктура на територията на община Нова
Загора е реновирана и обновена. Основен ремонт, реконструкция и обновяване бе
направен на сградата на бившия ДДЛРГ „Мария Роза“, с. Асеновец, в която се
помещават и Център за настаняване от семеен тип, както и Преходно жилище към
КСУДС „Детство за всички”. Комплексът притежава оборудвани всекидневни
кабинети, компютърна стая, асансьор и спортна площадка. Дневният център за деца с
увреждания в с. Асеновец, който от 2018 г. е част от КСУДС „Детство за всички” е
настанен в обновена сграда (първи етаж от детската градина в с. Асеновец), напълно
отговаряща на нуждите на децата.
Изцяло са обновени и помещенията на Център за обществена подкрепа, който е
находящ в сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Нова Загора.
Ремонтирани, оборудвани и обзаведени са две просторни помещения за групова
работа и едно за индивидуална, както и офиси за персонала. Новопостроена е сградата
на Защитено жилище за млади хора с леки умствени увреждания. През 2008 г. домът
за стари хора „Света Петка“ в с. Баня бе вътрешно обновен. Ремонтът включваше
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преустройство на съществуващите стаи за домуващите, всяка със санитарен възел,
подмяна на всички видове инсталации. През 2014 г. е монтиран асансьор, който
осигурява по-лесното преодоляване на стълбищните участъци от възрастните хора.
През 2016 г. бе направен цялостен външен ремонт на сградата – нова дограма, основна
изолация, ремонт на цокъла, саниране и боядисване, изградена е и нова тротоарна
настилка. Всички сгради, в които се помещават пенсионерските клубове на
територията на общинския център, са в добро състояние. Напълно обновени са
Пенсионерски клуб № 1 и ПК „Загоре”. Реновирани са и пенсионерските клубове в
селата: Любенова махала, Загорци, Брястово, Бял кладенец, Сокол, Радево, Кортен и
Асеновец.
Във връзка с пандемията от Ковид 19 Община Нова Загора кандидатства по
проект „ Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Нова
Загора“, чиято основна цел е намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение, чрез
осигуряването на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, засегнати в най-висока
степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.
1) Специализирани институции за деца:


Дом за отглеждане на деца лишени от родителски грижи „Мария Роза”–
Асеновец

с.

Дом за деца лишени от родителски грижи ”Мария Роза” се намира в с. Асеновец,
общ. Нова Загора, област Сливен на 4 км. от общинския и на 30 км. от областния
център. Сградата е общинска собственост. Налице е добра транспортна мрежа и
връзки с други населени места, с редовен автобусен транспорт до големите населени
места в областта и страната. Домът разполага със собствен транспорт, който улеснява
излизането на децата от институцията.
Специализираната институция е държавна дейност, с делегирани права за управление
на кмета на община Нова Загора. ДДЛРГ „Мария Роза” осигурява услуги на деца от 4
до 18 години включително. Капацитетът на дома е 70 места, като към месец април 2010
г. са настанени 39 деца, по смисъла на ЗЗД и ползват постоянен и седмичен престой.
Услугите в институцията са все още приоритетно насочени към образователните
нужди на децата и опазване на тяхното здраве. Основният персонал се състои от
възпитатели и социални работници, работещи пряко с децата. Институцията се намира
в центъра на селото с достатъчна площ на сградата и дворното място, които дават
възможност за развиване на разнообразни дейности, както и за преструктуриране на
пространството, съобразно развитието на създадените вече нови услуги, които се
помещават в същата материална база.


Център за настаняване от семеен тип,с. Асеновец

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга в общността от резидентен
тип, която се разкрива в ДДЛРГ “Мария Роза”, с. Асеновец по проект BG051PO0015.2.03-0043-С0001, “За по-успешно бъдеще на децата”, финансиран по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. в партньорство между
Община Нова Загора, СПСПД ФИЦЕ-България и Сдружение “Приятели на децата –
Италия” – клон България.
Център за настаняване от семеен тип е услуга от резидентен тип, която осигурява
условия и дава възможност за подготовка на децата за връщане в семейството.
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Основна цел на услугата е осигуряване на качество на живот, което гарантира
пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално
включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на
индивидуализирана грижа и подкрепа, както и да се подкрепят родителите да вземат и
отглеждат децата си в собствения си дом.
Услугите се предоставят при стриктно спазване на стандартите и критериите за
предоставяне на социални услуги за деца и разпоредбите на Закона за социално
подпомагане и правилника за прилагането му. Професионалистите, работещи с децата
и семействата в Център за настаняване от семеен тип, са специално обучени, познават
същността и целите на предоставяната услуга и притежават необходимите умения за
качественото й предоставяне.
Капацитетът на услугата е 16 деца на от 5 до 16 години и техните семейства.
Клиенти на Центъра се явяват:
 Деца и младежи, настанени в ДДЛРГ „Мария Роза”, на възраст 5-16 години и
техните семейства, при които е запазена емоционалната връзка между тях.
 Деца и младежи, настанени в ДДЛРГ „Мария Роза”, на възраст 5-16 години и
техните семейства, с регламентиран периодичен режим на срещи и контакти
/седмична/частична грижа/
 Деца и младежи, настанени в ДДЛРГ „Мария Роза”, на възраст 5-16 години, при
които е на лице запазена връзка и контакт и близки и роднини.
 Деца и техните семейства, които срещат затруднения в грижата за децата
 Дневен център за деца с увреждания – с. Асеновец
Дневният център за деца с увреждания – с. Асеновец е разкрит като услуга в
общността на 6 октомври 2005 г. и функционира като държавно делегирана дейност,
като се управлява от Национален център за социална рехабилитация- София.
Разположен е на І етаж в сградата на Детската градина на с. Асеновец, който изцяло е
адаптиран за нуждите на децата с увреждания. Немалка част от децата, посещаващи
Детската градина са от ДДЛРГ «Мария Роза». Това дава възможност за интегриране и
съвместни игри и занимания на децата от селото, децата от ДДЛРГ и децата от
Дневния център. Сградата отговаря на целите на услугата и създава предпоставки за
развитието на разнообразни дейности за подкрепа на децата.
Услугата Дневен център дава възможност детето със специални потребности да
остане в семейната среда и едновременно с това да бъдат задоволени неговите
физически, образователни, здравни и социални потребности и емоционална сигурност.
Дейността трябва да се организира така, че да е изцяло съобразена с потребностите на
децата и семействата, а не с улесняване на работата на екипа.
Капацитетът на Дневния център е 18 деца на възраст от 2 до 18 години. Те са с
физически, ментални и множествени увреждания. Осъществява се петдневно
седмично обслужване. Центърът разполага със специализиран микробус за
транспортиране на децата от домовете им до Центъра и обратно. Ползваните услуги в
Дневен център за деца с увреждания са напълно безплатни.


Преходно жилище,с.Асеновец
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„Преходното жилище” е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива в
ДДЛРГ “Мария Роза”, с. Асеновец по проект BG051PO001-5.2.03-0043-С0001, “За поуспешно бъдеще на децата”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г. в партньорство между Община Нова Загора, СПСПД
ФИЦЕ-България и Сдружение “Приятели на децата – Италия” – клон България.
„Преходно жилище” е социална услуга от резидентен тип, която осигурява
възможност и условия за водене на независим начин на живот с помощта на
професионалисти. Основна цел на услугата е формиране на умения и стимулиране на
готовност у клиента за окончателно напускане на специализираната институция.
Всички дейности, извършвани в услугата „Преходно жилище”, са насочени изцяло
към формиране и затвърждаване на умения у младежите и девойките за самостоятелен
живот. Услугите се предоставят при стриктно спазване на стандартите и критериите за
предоставяне на социални услуги за деца и разпоредбите на Закона за социално
подпомагане и правилника за прилагането му. Професионалистите, работещи с децата
в Преходното жилище, са специално обучени, познават същността и целите на
предоставяната услуга и притежават необходимите умения за качественото й
предоставяне.
Капацитетът на услугата е 10 младежи и девойки над 16 годишна възраст
Клиенти на Преходното жилище са:
 Младежи и девойки от ДДЛРГ «Мария Роза» над 16 годишна възраст, с дълъг
институционален престой и за които към момента няма възможност за
реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;
 Младежи и девойки, настанени в ДДЛРГ «Мария Роза», навършили 18 годишна
възраст - до завършване на образованието си, но не повече от 20 годишна
възраст;
 Младежи и девойки от ДДЛРГ «Мария Роза» над 16 годишна възраст с
нарушени връзки със семейството;
 Младежи и девойки от общността, които са над 16 годишна възраст, но поради
една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип
поради невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда
2) Специализирани институции за стари хора:


Дом за стари хора с. Баня

Домът за стари хора се намира в село Баня на 15 км. от гр. Нова Загора.
Разположен е на 12 дка обща площ.
Специализираната институция е държавно делегирана дейност и се управлява
от община Нова Загора. Домът е с капацитет 54 места, работи целогодишно, а
настанените лица пребивават от един до три месеца в годината за възстановителен
отдих, рехабилитация или в труден за тях момент. Една част от ползващите услугата
са самотни възрастни хора, живеещи в семейна среда, а други са пребиваващи от
други Домове за стари хора от страната, търсещи възможност за разширяване на
социалните си контакти.
По отношение на здравните грижи в Дома е осигурено 24 – часово медицинско
обслужване. ДСХ “Св. Петка” с. Баня разполага с четири медицински сестри, един
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фелдшер, един рехабилитатор. За постоянно домуващите, които към момента са 4, са
създадени здравни досиета, в които се съхраняват амбулаторни листи от проведени
медицински прегледи. Изработен е план за здравна грижа. На всички лица, при нужда
е назначено лечение и рехабилитация. Всеки от домуващите разполага с личен
амбулаторен картон.
Постоянно домуващите имат личен лекар, който при нужда осигурява
необходимата медицинска помощ и съдействие за преглед – специалист. За
ползващите услугата краткосрочно се използва правото, дадено от Закона за преглед
при личен лекар при внезапно възникнала нужда. На всички се оказва съдействие при
необходимост от транспорт, придружител, за ползване на медицинска услуга в гр.
Нова Загора или областния град.


Дом за стари хора с. Каменово
Домът за стари хора се намира в село Каменово на 10 км. от гр. Нова Загора и
24 км. до областния център. Разположен е на обща площ 3780м2.
Специализираната институция е разкрита 2004 година, частна дейност и се управлява
от „Юлия Качакова” ЕООД. Домът е с капацитет 17 места, работи целогодишно и се
настаняват лица над 18 г., които срещат затруднения в ежедневието си и близките им
желаят тяхното настаняване, като заплащат месечна такса.
Материалната база на Дома е в много добро състояние и представлява две
сгради с обща площ 180м2 със 16 помещения и двор 3600 м2. В ДСХ с. Каменово е
извършен основен ремонт, алуминиева дограма, локално парно и рампа.
По отношение на здравните грижи в Дома се осигурява медицинско обслужване от
здравна служба с. Каменово, ЦСМП – Сливен, филиал гр. Нова Загора, а личния лекар
на настанените е от МЦ „Здраве”, гр. Сливен.
Щатното разписание на персонала включва директор, съвместяващ и длъжност
социален работник, трима санитари и един хигиенист.
3) Социални услуги в общността за възрастни в община Нова Загора
Общият брой на социалните услуги в общността за възрастни в община Нова Загора е
5. В общината се предоставят услугите Защитено жилище за млади хора с леки
умствени увреждания, Домашен социален патронаж, личен асистент, домашен
помощник и социален асистент.
 Защитено жилище за млади хора с леки умствени увреждания – гр. Нова Загора
Защитено жилище за млади хора с леки умствени увреждания е изградено в гр. Нова
Загора по Проект “Красива България”. Сградата е новопостроена и открита на
13.10.2007г. Обзаведена и оборудвана е по проект на Община Нова Загора от Фонд
„Социално подпомагане” към МТСП.
Защитено жилище за млади хора с леки умствени увреждания, гр Нова Загора е
алтернативна форма на социални услуги в общността. Потребителите водят независим
живот, подпомагани от специалисти – социални работници, трудотерапевт, социален
педагог, медицински специалист.
Защитено жилище създава междинни условия за връзка между специализираната
институция, полагала грижи за хората с умствена изостаналост и обществото. То е
базирано на модела „Живот в малка група” и включва 10 потребителя на социалната
услуга/6 мъже и 4 жени с леки умствени увреждания на възраст между 18 и 35 г./,
изведени от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост и СУПЗ.
Периодът на престоя в Защитеното жилище зависи от адаптацията и интеграцията на
неговите потребители. Услугата цели удовлетворяване на потребността на младите
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хора от защитена среда, близка до семейната, която да им предостави възможност да
водят пълноценен и независим живот като част от обществото. Подкрепата, която се
предоставя за клиентите на Защитеното жилище, включва: консултиране,
рехабилитация, групова работа, терапия, образование/ обучение и други дейности


Домашен социален патронаж в община Нова Загора

Домашният социален патронаж в община Нова Загора е разкрит като услуга в
общността през месец октомври 1976 г. и е развита като общинска дейност, като се е
утвърдила сред населението през годините. Капацитетът му е 250 места и предоставя
социални услуги по домовете. Това е социалната услуга с най-голям обхват на
територията на общината. Обслужват се лица не само от града, но и от селата в
общината, като капацитета на услугата може да се изменя, в зависимост от
потребностите.
Домашният социален патронаж, чрез своите социални работници и санитари
извършва следните дейности:
 Доставяне на храна по домовете ( 1 път на ден)
 Подържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения,
обитавани от ползвателя.
 Съдействие за снабдяване с необходимите помощно технически средства при
ползватели с увреждания.
 Помощ в общуването и подържането на социални контакти.
 Битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на сметки за ток, парно, телефон и др. със средства
на лицето.
 Мерене на кръвно налягане.
 Изписване и закупуване на лекарства по рецептурна книжка със средства на
лицата.
 Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК.
 Съдействие при изготвяне на необходимите документи пред Дирекция „СП”
Право на тези социални услуги имат лица над 60 - годишна възраст; лица с
увреждания с над 71% нетрудоспособност (1 или 2 група); деца с увреждания,
ветерани от войните и военноинвалиди и военнопострадали.
4) Услуги в общността, предоставяни по проекти и програми за деца и възрастни
По данни на Д”СП” Нова Загора, чрез услугата личен асистент по Национална
програма ”Асистенти за хора с увреждания” през 2008 г. е осигурена грижа за 47 лица
и деца, а през 2009 г. техният брой е 40. По Оперативна програма „Равитие на
човешките ресурси” дейност „Личен асистент”- фаза 1 са наети 26 лица, като
обслужваните лица тук са разпределени в следните групи: самотноживеещи болни
възрастни хора /5 лица/, възрастни хора с увреждания /13 лица/, деца с увреждания /8
деца/.
Проведените интервюта, фокус-групи и анкети показват, че тези услуги са
предпочитани, тъй като са най-близко до семейната среда на клиентите.
 Домашен помощник
Социалната услуга „Домашен помощник”се реализира по Национална
програма „Социални услуги в семейна среда” и по ОП “РЧР” и цели да се осигури

Отдел “Европейски фондове и програми”

55

Община Нова Загора – План за интегрирано развитие – 2021-2027 г.

заетост на безработни лица за предоставяне на услуги на болни възрастни хора и
самотни хора в домашни условия.
Право на ползване на услуги по тази програма имат лица, неползващи други
подобни социални услуги, които се предоставят в момента или ще се предоставят в
близко бъдеще от други организации, фирми или донорски програми.
Предоставяни услуги:

Текущо почистване – подреждане на стаята; измиване на пода;
изтупване; обиране на прах; измиване на съдове и други.

Поддържане на лична хигиена – помощ при ежедневен тоалет и
обличане; помощ при къпане; помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса,
бръснене; придружаване до местата, където се предоставят тези услуги.

Хранене - приготвяне на храна с продукти на обгрижваното лице;
доставка на готова храна; подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и
отсервиране.

Закупуване на хранителни продукти, материали, лекарства и вещи от
първа необходимост със средства на обгрижваното лице.

Дребни ремонти в дома и/или съдействие за извършването им.

Битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни
материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на обгрижваното
лице; заплащане на електрическа енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на
обгрижваното лице; осигуряване на отоплителни материали със средства на
обгрижваното лице; дребни технически ремонти; други.
 Социален асистент
Социалната услуга „Социален асистент” се реализира по Национална програма
„Асистенти на хора с увреждания” и ОП “РЧР” и цели да се осигури заетост на
безработни лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на
свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора,
осъществяване на дейности за тяхното социално включване.
Право на ползване на услуги по тази програма имат лица, неползващи други подобни
социални услуги, които се предоставят в момента или ще се предоставят в близко
бъдеще от други организации, фирми или донорски програми.
Предоставяни услуги:
 Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.
 Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите
продукти и лекарства.
 Помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане,
ресане, поставяне в инвалидна количка.
 Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно
налягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и други.
 Извършване на плащания – за електричество, вода, местни и централни данъци
и такси и др.
 Административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите
документи за явяване на ТЕЛК, попълване и подаване на необходимите формуляри
като данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално
подпомагане или до други административни звена и учреждения; съдействие при
получаване на технически помощни средства.
 Придружаване на хора извън домовете им – придружаване извън дома, до
учебно заведение, на кино, театър, гости и други.
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 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти – организиране на
развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници.
 Предоставяне на лични помощници за деца с увреждания, които да се грижат за
отиването им на училище и заниманията им по домовете в извънучебно време.
 Помощ на лице с увреждане, изведено от специализирана институция и на
членовете на неговото семейство.
 Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от
получаваното лице – текущо и основно почистване.
 Други сезонни или специфични съобразно индивидуалните потребности на
лицата услуги /палене на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на сняг и
други/.
 Личен асистент
Социалната услуга „Личен асистент” се реализира по Национална програма
„Асистенти на хора с увреждания” и ОП “РЧР” и цели да се осигури заетост на
безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с
трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
Право на ползване на услуги по тази програма имат лица, неползващи други
подобни социални услуги, които се предоставят в момента или ще се предоставят в
близко бъдеще от други организации, фирми или донорски програми.


5) Други услуги:
Рехабилитационно-консултантски център

Рехабилитационно-консултантският център в град Нова Загора е резултат от
реализиран проект със средства на Фонд „Рехабилитация и социална интеграция” към
Агенцията на хората с увреждания. В Центъра работи лице с увреждания, като за него
е изградено адаптирано работно място.
Рехабилитационно-консултантския център предлага следните услуги:
 Осигурява съдействие при подаване на документи в териториалните
поделения на НОИ, дирекции”Социално подпомагане”, “Бюро по труда” и др.
 Осигурява съдействие при снабдяване с необходимите помощни
средства при инвалидност или тежки заболявания;
 Осигурява съдействие при изготвяне на документи за явяване пред
ТЕЛК, РЕЛК;
 Консултира и предоставя информация, свързана със социалното
подпомагане и услуги, здравно осигуряване и ползване на доболничната
помощ
 Осъществяване на връзка с организациите на хората с увреждания
 Клубовете на пенсионера - На територията на община Нова Загора са
разкрити и функционират 25 клуба на пенсионера със 736 членове, като съответно в
гр. Нова Загора - 3, а по другите населени места – 22.Там възрастните хора
осъществяват социалните си контакти
чрез реализиране на различни видове
инициативи.. С най-голям брой членове е клуб № 1 – гр. Нова Загора. Издръжката на
клубовете е от бюджета на общината. Дейността им е свързана с подпомагане
решаването на социално – битови и здравни проблеми на лица в пенсионна възраст,
както и за защита на техните права и интереси.
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6) Организации, ангажирани за работа с рисковите групи:
 Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги - в него участват
представители на Общинска администрация, Общински съвет, Дирекция „Социално
подпомагане”, обществени организации, НПО.


Общинска комисия за детето – с представители на Общинска администрация,
ДСП – О„ЗД”, РУ „Полиция”, МКБППМН, РЦЗ за формиране и осигуряване на
политиката по закрила на детето в община Нова Загора.



МКБППМН и Детски педагогически стаи - работа с деца с отклоняващо
поведение



БЧК Нова Загора - работа сред подрастващите в областта на здравната
профилактика, подпомагане на социално уязвими групи от населението,
организиране и провеждане на благотворителни
мероприятия, активно
съдейства при провеждането на акции за безвъзмездно кръводаряване.



Сдружение „Диабетик”- амбицията на ръководството на сдружението е не само
да помага на болните от диабет, но с богата и разнообразна дейност да им
изгради самочувствието на хора с равни възможности, независимо от степента
на тяхното заболяване.



Общинска организация на инвалидите



Съюз на слепите



Общинска организация на ветераните от войните



Сдружение на родители с деца с увреждания

 Културни прояви; културни институции:
Новозагорска община се е утвърдила с множество културни традиции, 35
работещи културни институции, изявени творци и богато културно-историческо
наследство – 156 културни паметници, 3 от тях с национално значение. Историческият
музей в Нова Загора притежава богата експозиция на археологически находки и
единствената в страната експозиция на тракийски колесници. Наситен с множество
прояви е и културният календар на общината – прегледи на художествената
самодейност, пролетен и есенен салон на новозагорските художници, национален
конкурс за поетично творчество, конкурс за народна и популярна песен „Глас на Нова
Загора“ и ред други.
В богатия културен календар поле за изява намират не само новозагорци и
гости на общината, а и всички творчески и самодейни състави от населените места в
общината. Повече от 20 години на територията на с. Еленово се провежда великденски
събор и конкурс „Минчо Недялков“, който от три години носи името Фолклорен събор
и конкурс „Еленово“ и събира повече от 2000 души в местността „Кара дере“ на
Светиилийските възвишения В традиция са се превърнали националните празници на
селския любителски театър и националните прегледи на многогласните хорове и групи
за народно пеене, провеждани в с. Кортен. В селата Млекарево, Бял кладенец и
Еленово активно работят групи за автентичен фолклор. С. Стоил войвода ежегодно
посреща
Детски фолклорен фестивал „Ружа Пенева“. Уникално за общината е етнографския
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обичай „Хвърляне на стрели (бутурници) на Сирни заговезни.
Изключително активна е художествено-творческата дейност на 33-те читалища
в Новозагорско. Изградена е добра читалищна мрежа, обхванала града и 29 от селата в
общината. В 4 малки населени места липсват обособени читалища – с. Графитово, с.
Крива круша, с. Научене и с. Ценино. Живущите в тях представляват около 2,5 % от
населението на селата в общината. В общински център и селата Кортен и Стоил
войвода са учредени по две читалищни институции. Към НЧ „Д. П. Сивков – 1870“, гр.
Нова Загора развиват дейност и обединена школа по изкуства „Илия Аврамов“, както
и библиотека, притежаваща над 150 000 единици библиотечен фонд. Читалищата в
общината развиват активна и успешна дейност и по отношение на библиотечната
работа. Като доказателство за това са спечелените проекти по Програма „Глобални
библиотеки – България“ в НЧ „Д. П. Сивков – 1870“, гр. Нова Загора; НЧ „Деско
Кръстев – 1902“, с. Асеновец; НЧ „Петко Енев – 1932“, с. Баня; НЧ „Светлина – 1908“,
с. Еленово; НЧ „Светлина – 1932“, с. Събрано; НЧ „Светлина – 1862“, с. Любенова
махала; НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1908“, с. Богданово; НЧ „Св. св. Кирил и
Методий – 1922“, с. Коньово.
Народните читалища изграждат местните традиции и обичаи и облика на
новозагорската култура и ценности. За да бъде възможно това е необходима добра
материална база, в която местните самодейци да пазят и развиват общностните
традиции. През последните години бе направен основен ремонт на театралния салон
на НЧ. „Д. П. Сивков – 1870“ в Нова Загора, ремонт на покривното пространство и
частични вътрешни ремонти на библиотеката и галерията. Близо 45,9 % от живущите в
селата се радват на обновени или изцяло ремонтирани читалищни сгради. Това са
селата Любенова махала, Дядово, Сокол, Новоселец, Асеновец, Богданово, Загорци,
Коньово, Кортен, Любенец, Омарчево, Питово и Стоил войвода. 61,6 % от населението
в малките населени места осъществява културната си дейност в сграден фонд, който е
частично или козметично ремонтиран. През 2019г. Беше завършен и официално
открит Културно-информационният център "Дом на доброто“ в с. Коньово, посветен
на живота и делото на новозагорския феномен Дядо Влайчо. Прилежащите площи към
комплекса бяха облагородени и благоустроени.
 Спортни дейности; спортни бази:
На територията на общината развиват дейност 20 спортни клуба. От тях 3 са
туристически дружества, а 2 се намират в село Кортен – спортен клуб по волейбол и
футболен клуб. Разнообразни по интереси са предлаганите спортни занимания – от
традиционните за общината футбол, лека атлетика, борба, колоездене, конен спорт и
волейбол, до съвременните тенис на корт, кик бокс, карате, бадминтон, художествена
гимнастика, каяк и други. Новозагорска община има дълбоки традиции в спорните
мероприятия, множество легендарни спортисти, придобили големи титли от
олимпийски и световни състезания. В исторически план сме завещали на света първия
български велосипед, изработен от новозагореца Гено Стоянов – Арабаджията, както и
небезизвестната хватка в борбата, наречена на своя създател Драгия Колев –
Драгиевата хватка.
С подобряването на спортната база в града и селата в новозагорско през
последните години стана възможно организирането и провеждането на множество
спортни събития. Реализира се разнообразен спортен календар, който предлага
състезания не само за професионалисти, които да покажат високо спортно
майсторство, а и за подрастващи и любители на масовия спорт. В традиционни за
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новозагорска община се превърнаха Балкански шампионат по планинско бягане,
провеждан в с. Баня до яз. Жребчево; Държавно първенство по кик бокс и муай тай,
което препълва спортна зала „Младост“ и подбира най-добрите състезатели за
предстоящите световни първенства в този спорт; Държавен лично-отборен шампионат
по колоездене на шосе преминава по трасето Нова Загора – с. Кортен и с. Баня. За
поредна година общината ще посрещне колоездачната обиколка на България, като
през 2015 г. в центъра на града бе даден официалния старт на обиколката, а през 2016
г. Нова Загора е преминаващ етап.
Множество са регионалните състезания по тенис, турнирите за учащи по
футбол, волейбол, лека атлетика, бадминтон. Както на клубно, така и на ученическо
ниво подрастващите новозагорчета имат поле за изява и благоприятни условия за
спорт. Изобилстват от спортни събития и датите 17 май – Ден на българския спорт и
14 октомври – Петковден – празник на Нова Загора. В ежегодна традиция се е
превърнало провеждането на футболни турнири в малките населени места в общината.
На територията на общината се намират следните спортни бази: училищни
(физкултурни салони и прилежащи дворни пространства) и спортни обекти, находящи
на територията на общинския център и в селата. От училищните спортни бази през
последните години бяха изградени, реновирани или подобрени физкултурните салони
в основните сгради на СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора и СУ „Иван Вазов“, гр.
Нова Загора, НУ „Любен Каравелов“, гр. Нова Загора, както и в двете професионални
гимназии на територията на града – ПГСС и ПГТТ „Атанас Димитров“. На
територията на общинския център се намират най-големите спортни обекти. Една част
от тях са новоизградени или реновирани – многофункционална спортна зала
„Младост“, 2 площадки с уреди за фитнес на открито, футболно игрище в ж. к.
„Загоре“, скейт площадка в Градския парк, изградени покрита трибуна и съблекални
на Градския стадион и т.н. Други, са в недобро състояние и се нуждаят от ремонтни
дейности, с цел по-добрата подготовка на спортуващите в тях. Недостатъчен е
капацитетът на всички обекти, за да удовлетворят желанието на спортуващите. Едва в
6 села от 32 населени места има новоизградени спортни площадки или футболни
игрища – с. Съдиево, с. Каменово, с. Млекарево, с. Коньово, с. Асеновец и с. Кортен В
ДДЛРГ „Мария Роза“, с. Асеновец има изградена спортна площадка. На територията
на с. Кортен има изграден стадион, с площ 15 070 кв. м., чиято база е в сравнително
добро състояние, но би могла да бъде модернизирана и обновена. През отминалата
2019г. в село Кортен беше изградено спортно мини игрище в тамошното училище.

1.5. Анализ на техническата инфраструктура
1.5.1. Транспортна инфраструктура
Територията на общината се обслужва от пътен и железопътен транспорт.
Пътният има доминираща роля както за интеграцията на населените места в общината,
така и за осъществяването на транспортните връзки със съседните общини и региони.
Общата дължина на пътната мрежа в общината е 285,114 км., разпределени както
следва: автомагистрала „Тракия“ – 28,914 км.; пътища II клас – 76,50 км.; пътища III
клас – 55,80 км.; общински пътища – 123,90 км. Гъстотата на пътната мрежа е 29,9
км./100 кв. км. и е малко по-ниска от средната за страната. Пътната мрежа в общината
е добре развита. Общата дължина на пътищата без настилка е 14,1 км. Община Нова
Отдел “Европейски фондове и програми”

60

Община Нова Загора – План за интегрирано развитие – 2021-2027 г.

Загора е естествен кръстопът на важни пътни артерии, свързващи Централна Европа с
Черноморието, Беломорието и Азия.
Пътният транспорт има доминираща роля както за интеграцията на населените
места в общината, така и за осъществяването на транспортните връзки със съседни
общини и региони. През територията на общината преминава и главна жп линия
„Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас“, която е категоризирана като част от
европейската железопътна мрежа и представлява част от европейски транспортен
коридор № 8, свързващ Адриатика с Черно море. Общинската пътна мрежа включва
местни пътища /бивши четвъртокласни/ с обща дължина от 123,90 км. Техният брой е
17. Напречният профил на всичките е еднакъв – 6,0 м пътно платно. Всички пътища са
с асфалтова настилка. Състоянието ѝ е добро с изключение на два от тях: SLV 3040 /
ІІ -55/ - Млекарево – Бял кладенец с дължина от 8,50 км и SLV 2037 Еленово –
Млекарево с дължина от 5,9 км, чиято настилка е в лошо състояние и периодично е
подлагана на ремонт. Самият факт, че 88,40% от местните пътища са в добро
състояние показва, че Община Нова Загора полага грижи за тях. Транспортът на
пътници се осъществява с автобусни линии. Има връзка с близките съседни общини и
градове: Сливен, Стара Загора, Бургас, Шумен, Варна, Пловдив и София. В
междуобщинската мрежа са включени почти всички населени места от общината. От
представената ни справка за подържаните автобусни линии не са обслужени само две
села : Крива круша и Графитово, което към момента е без население.
В периода 2007 – 2019 г. са извършени ремонтни дейности на следните пътища:
SLV 1043 С. Омарчево – с. Питово; SLV 1033 Нова Загора – с. Загорци – с. Събрано;
SLV 2037 с. Еленово – с. Млекарево; SLV 1032 с. Кортен – с. Караново; SLV 2045
Нова Загора – с. Ценино; SLV 3040 с. Млекарево – с. Бял кладенец; SLV 1030 с. Баня –
яз. „Жребчево“, ремонт на моста над р. Тунджа; SLV 1078 с. Съдиево – с. Коньово –
частичен ремонт; SLV 2041 с. Млекарево – с. Пет могили; SLV2036 с. Любенец – с.
Любенова махала, мостът в с. Питово, мостът на ул. „Асеновска” в с. Кортен, част от
път SLV 2045 с. Каменово – с. Научене, част от път SLV 3038 – с. Крива круша – к.
Караново и Нова Загора – Ценино – Съдийско поле.
Територията на общината се обслужва от пътен и железопътен транспорт.
Пътният транспорт има доминираща роля както за интеграцията на населените места в
общината, така и за осъществяването на транспортните връзки със съседни общини и
региони. Общата дължина на пътната мрежа в общината е 268 км, а гъстотата й
29,9км/100 кв. км и е малко по-ниска от средната за страната. Дължината на
второкласните пътища е 74 км, на третокласните - 61 км и на общинските 133 км.
Пътната мрежа в общината е добре развита. Общата дължина на пътища без настилка
е 14,1 км.
През територията на Община Нова Загора преминава Общоевропейският
транспортен коридор ОЕТК №8 Бари/Бриндизи - Дурас/Вльора – Тирана –Скопие –
София – Пловдив –Ст. Загора-Сливен- Бургас/Варна, провеждащ транзитните
транспортни потоци по трасето на АМ „Тракия”.
Основните пътни артерии обслужващи общината и осигуряващи връзката й със
съседните общини и регионалните центрове са ІІ-66 по направлението “Стара ЗагораНоваЗагора - път І-6 /Бургас/” и ІІ-55 “Гурково - Нова Загора - Свиленград”. Път ІІ-55
провежда и транзитен трафик по направлението “Свиленград - Русе”.
След пускането в експлоатация на АМ „Тракия”, път ІІ-66 се разтовари и
изпълнява по-добре регионалните си функции.
За осигуряването на връзките между населените места в общината и достъпа до
културно-историческите паметници на територията и важна рола имат пътищата
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ІV-55028 – до с. Караново, ІІІ-554, осигуряващ достъпа до с. Дядово и с. Любенова
махала и ІV-66016 до с. Съдийско поле. ІV-55 504 - с. Графитово.
През територията на общината преминава главната жп линия “Пловдив-Стара
Загора- Ямбол-Бургас”, която е категоризирана като част от европейската железопътна
мрежа и представлява част от европейски транспортен коридор № 8, свързващ
Адриатика с Черно море. Железопътният транспорт в общината благоприятства
осъществяването на търговски връзки с други региони на Европа и Близкия Изток.
Същевременно жп транспорта в общината предлага добър достъп към
международното пристанище Бургас.
 Улици:
От 2006 г. до 2019г. на територията на община Нова Загора са основно
ремонтирани 60 улици и 5 алеи. Всички се намират в общинския център – гр. Нова
Загора, а 5-те алеи са находящи в ж. к. „Загоре“. Това са 40% реновирана пътна
инфраструктура от общо 150 броя улици в гр. Нова Загора. Някой от тях са изцяло
реновирани, а при други – отделни участъци и отсечки. Общата дължина на
преасфалтираните и обновени улици е 20 358 м., което е 26 % от дължината на
уличната мрежа в града или 2,5 % обновенаулична мрежа в общината. През 2019г.
Беше извършен ремонт на улици и участъци от тях: „Петър Бакалов“, „Св. св. Кирил и
Методий“, „Петко Енев“, Георги Бенковски“, както и на улици в ж.к. „Загоре“. Беше
изградена и светофарна уредба на кръстовището между ул. „Проф. Минко Балкански“
и ул. „Петко Енев“.
Различни, обаче, са обстоятелствата при уличната мрежа в селата на общината.
До 31.12.2015 г. няма нито една изцяло обновена улица. През 2018 г. са обновени две
улици – в с. Кортен с дължина 1 050 м и в с. Баня с дължина 800 м. Извършвани са
частични спешни и неотложни ремонтни дейности и кърпежи. 15 268 души е общото
население на населените места в общината. 553 000 м. е асфалтовата настилка на
уличната мрежа на селата, което е 89 % от общата улична мрежа в общината. От тях
реновирани и обновени са 1 850 м. За сметка на това в общински център населението е
20 681 души. Дължината на уличната мрежа е 68 425 м. или 11 % от общата улична
мрежа в общината, а обновената такава е 20 358 м. Неотложна е нуждата от
подобряване на пътната инфраструктура в населените места в общината. Необновени
остават 78 % от улиците в града и 99,5 % в селата. През 2019 г. се извърши основен
ремонт на улици в селата: Пет могили, Съдиево, Прохорово, Коньово и Любенова
махала.

1.5.2.Водоснабдяване и канализация
Общата дължина на изградената водопроводна мрежа на територията на
общината е 597 км. Всички населени места са водоснабдени. Няма населени места с
режим за ползване на водата. Отчетените реално използвани водни количества са
около 1/3 от подадените, което доказва значителни загуби по водопроводната мрежа.
Структурата на водопотребление показва, че в рамките на разглежданата територия
най-голям дял от консумацията на вода е битовото водопотребление, около 76 %. Като
цяло водопотреблението на жител в общината (л/ж/ден) е под средното за страната.
Голям относителен дял на загубите се отчита за общината – 11,17 %.
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От 2007 до 2019 г. е направена реконструкция на: водопровод със СВО по ул.
„Милин камък“; ремонт отводнителна система на ул. „В. Левски“; канализация със
СКО в кв. „Изток“; „РВВМ в кв. V-главен клон X и главен клон X; изграждане на
вътрешна водопроводна мрежа в ж. к. „Загоре“; реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в гр. Нова Загора по ул. „Любен Каравелов“, ул. „Петър
Бакалов”, ул. „проф. Минко Балкански” и ул. „Цар Асен Първи”.
Канализационната мрежа на гр. Нова Загора е 34 576 м. и е изградена на около
90 %, с изключение на квартал VI-ти, в който основно живее ромско население.
Канализационната мрежа на общината е с дължина 48 171 м. По степен на изграденост
канализационната мрежа в община Нова Загора има значително изоставане спрямо
развитието на водоснабдителните системи. Канализационната система на града е от
смесен тип. При 22 507 жители към 2011 г., 86 % от тях са включени в канализацията.
Пречистват се битовите и производствени отпадъчни води само на гр. Нова Загора,
където функционира Градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Тя пречиства
битовите и производствени води. Необходимо е планирането на мерки за подобряване
експлоатационното състояние на водопроводната мрежа в общината и изграждане на
канализационна мрежа в малките населени места, които имат съсредоточени в тях
икономически дейности или потенциал за развитие на туризма.
Общата дължина на изградената водопроводна мрежа на територията на
общината е 597 км. Всички населени места са водоснабдени. Няма населени места с
режим за ползване на водата.
Необходимо е планирането на мерки за подобряване експлоатационното
състояние на водопроводната мрежа в общината и изграждане на канализационна
мрежа в малките населени места, които имат съсредоточени в тях икономически
дейности или потенциал за развитие на туризма.
Изградената канализационна мрежа на територията на общината е с дължина
48171 м. Канализационната мрежа в град Нова Загора е изградена около 90%, с
изключение на квартал VI-ти, в който основно живее ромско население. В останалите
32 населени места на общината отпадъчните води се заустват в дерета или ями, което
води до много негативни ефекти, като създава опасности от замърсяване на водоемите
и подпочвените води.
Пречистват се битовите и производствените отпадъчни води само на гр. Нова
Загора.
Предвид потенциала за развитие на културен туризъм в общината е необходимо да се
планират мерки за пречистване на отпадните води в населените местата , където ще
се развиват туристически дейности.

1.5.3.Телекомуникации
На територията на Община Нова Загора са изградени 14 автоматични
телефонни централи. Обхванати са всички селища чрез ВОА-Нова Загора. На практика
не съществуват населени места без телефонна връзка.
Телефонните постове в общината са 12860, а броят на телефонните чифтове
към телефонните централи е 18000. За осигуряване на съвременни
телекомуникационни
услуги
в
общината
е
подменена
аналоговата
телекомуникационна мрежа с цифрова .
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Инвестициите на Виваком в общината в периода до 2020 г. ще бъдат
съсредоточени върху дигитализация на всички линии за достъп и изграждане на мрежа
от ново поколение. Инвестиционната програма включва широка гама от нови
продукти, базирани на пренос на данни и Интернет.
Всички населени места в общината са с достъпъп до интернет и цифрова телевизия.

1.5.4.Енергийна система .
Всички населени места в общината са електроснабдени. На територията на
община Нова Загора има изградена една подстанция.
Преносът на електроенергия се осъществява чрез електропроводи 220 КV с дължина
на територията на общината 128,6 километра и електропроводи 110 KV с дължина 86,6
километра.
Всички райони в община Нова Загора са снабдени с електрическа енергия и
състоянието на електропроводите е относително добро.

1.6. Анализ и оценка на състоянието на околната среда
1.6.1.Води
Водещ екологичен проблем по отношение на повърхностните води е тяхното
опазване от замърсяване.
С оглед намаляване замърсяването на повърхностните води е необходимо да
бъдат почистени нерегламентираните сметища, намиращи се в близост и да се повиши
контролът върху качествата на заустваните води.
В гр. Нова Загора функционира Градска пречиствателна станция за отпадъчни
води, която отстои на 400 м. южно от индустриалната зона на града. Пречиства
битовите и производствените отпадъчни води на гр. Нова Загора.
Съгласно изискванията за 3-та категория водоприемник, какъвто се явява р.
Блатница, степента на пречистване отпадните води по БПК-5 е до 90%, а на НВ до
85%.
Технологичната схема, съгласно работния проект, включва:
-механично стъпало;
-биологично стъпало;
-дезинфекция на каналните води;
-обработка на утайките;
-помощни съоръжения.
Технологическите пускови работи на ПСОВ - гр. Нова Загора започват през
1983 г. Направените проби показват, че пречиствателната станция е достигнала
необходимия ефект на пречистване и стойността на основните показатели на изхода на
станцията. Пречиствателната станция поема проектното водно количество от 318 л/с и
е в състояние да го пречисти до необходимата степен при условие, че не настъпят
промени в състава на суровите отпадъчни води, т.е. включване на непречистени до
необходимата степен промишлени отпадъчни води, нарушаващи или пречещи на
работата на биостъпалото.
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Пречиствателната станция работи с механично и биологично стъпало, с
изключение на невъведените в експлоатация съоръжения
-метантанкове;
-газоочистка;
-газголдери;
-обслужваща сграда към метантанкове 1-ва степен;
-хлораторна сграда;
-парокотелна сграда.
Количеството отпадъчни води, пречистени в ПСОВ-гр. Нова Загора, се
измерва чрез рейка пред Паршалов улей като нивото на отпадната вода е
пропорционално на водното количество.
Средноденонощният дебит варира в следните граници:
-средноденонощен отток - 15566 м3/д
-максимален часов отток – 658 м3/ч
-минимален часов отток – 428 м3/ч
Основният поток отпадни води се подава от градски колектор, който включва
битови и промишлени отпадъчни води. Сериозни проблеми създават залпови
изпускания в канализационната система на отпадни води от фирми без собствено
пречиствателно съоръжение. Най-често проблемите са: ниско ph, високо ph, рядко и
нефтопродукти, които създават затруднения в технологичния процес.
Данните за 2019 г. показват, че ПСОВ-гр. Нова Загора работи добре по
основните показатели – БПК-5, НВ, ХПК и осигурява нормативните изисквания за
водоприемник 3-та категория – р. Блатница.
Разработени са програми в краткосрочен и дългосрочен план. Краткосрочната
програма предвижда текущи ремонти на съоръженията, така че да не прекъсва
технологичния процес. В дългосрочен план се предвижда подмяна на аерационната
система.
Основните водоизточници на питейна вода са вододайните зони в поречието на
р. Тунджа и яз. “Жребчево”.
За селата в общината водоснабдяването се осъществява от помпажни и
гравитачни системи. Няма изградена пречиствателна станция за питейна вода.
Обеззаразяването на питейните води се извършва преобладаващо с хлорно-варов
разтвор. Лабораторният контрол на питейните води по микробиологични и химични
показатели се осъществява от РИОКОЗ.

1.6.2.Въздух
Община Нова Загора не е включена в националната система за екологичен
мониторинг. През разглеждания период е провеждан периодичен кратковременен
имисионен контрол на атмосферния въздух.
Направените изследвания не дават данни за превишаване на пределно
допустимите концентрации на показатели: въглероден оксид, озон, азотен оксид,
азотен диоксид, серен диоксид и амоняк.
Регистрирани са превишения на общ прах и сероводород през зимния сезон.
Основен източник на вредни емисии е отоплението в битовия сектор и поради тази
причина има завишения в горецитираните показатели през зимата.
Част от промишлените обекти, всички училища и голяма част от общинските
сгради са газифицирани.
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По-голямата част от съществуващите промишлени източници на вредни емисии
са с нисък потенциал и не могат да се определят като значими източници на
замърсяване на атмосферния въздух.
С изграждането на системи за битова газификация се очаква да се преодолеят
сезонните проблеми с чистотата на въздуха.
Общината е с добри качества на атмосферния въздух. Установява се
тенденция на задържане и слабо подобряване на качествата на атмосферния въздух.

1.6.3. Почви
Основен източник за замърсяване на почвите са промишлените предприятия,
рудниците и отпадъчните води от производствата, пестицидите.
На територията на община Нова Загора през 2000 г. е реализиран проект за
“Събиране, обезвреждане и постоянно съхранение на негодни за употреба пестициди в
контейнери Б – Б куб “. Почти 290 куб.м. пестициди са събрани в 58 броя кубове. В
момента на територията на общината няма негодни за употреба пестициди, които да
бъдат обект на неконтролиран достъп и злоупотреба, както и да замърсяват околната
среда и увреждат човешкото здраве. Ежегодно се извършва проверка за наличието на
пробиви по самите контейнери.

1.6.4. Шум
Контрол и мониторинг на шумовото замърсяване се извършва от РИОСВ и
РИОКОС – Ст. Загора. Шумовата характеристика на населеното място се извършва
след замерване от РИОКОС в редица обекти, подлежащи на специфичен контрол,
както при въвеждането им в експлоатация, така и при функционирането им.
Акустичното състояние на населеното място се определя от извършените
замервания и мерките, които се предприемат за отстраняването му .
В гр. Нова Загора са извършени през миналата година 2 измервания на шума в 5
пункта. И в петте са регистрирани еднократни превишения на нормата следствие от
автомобилния транспорт.
Анализът на данните показва, че максималните шумови нива са регистрирани в
зони с интензивен автомобилен трафик.
Източници на производствен шум са производствените предприятия. Там се
извършват периодични замервания и съгласно хигиенните изисквания се предприемат
мерки за намаляването на шума.

1.6.5.Управление на отпадъците
Един от най-сериозните проблеми в и около населените места, както от
естетична, така и от хигиенна гледна точка, са отпадъците.
Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща всички населени
места в общината. Отпадъците на гр. Нова Загора от се транспортират до Регионално
депо – Ямбол.
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В община Нова Загора е решен проблемът с екологосъобразното съхранение и
обезвреждане на препаратите за растителна защита. Старите негодни за употреба
препарати за растителна защита са депонирани в “Б – Б“ кубове и се съхраняват на
отделни площадки.

1.7. Анализ на общинския бюджет
Проектът на бюджет е разработен в съответствие с изискванията на:
Закон за Държавния бюджет на Република България за 2020 г.;
Закон за публичните финанси;
ПМС №381/30.12.2019 г. за изпълнение на Закона за Държавния бюджет на
Република България за 2020 г.;
ПМС №350/19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата
за страната;
Решение на Министерски съвет №644/01.11.2019г. за изменение и допълнение на
Решение на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020
г.;
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
бюджета на Община Нова Загора;
Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и
Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г.
С настоящият проект на бюджет на Община Нова Загора за 2020 година се цели да
се постигне съответствие на заложените общински приоритети с очакванията на
гражданите и бизнеса чрез запазване на фискална устойчивост и провеждане на
последователна и прозрачна фискална политика.
ПРИХОДНА ЧАСТ
Приходите са елемент от бюджета, от чието правилно определяне зависи
финансирането на местните дейности, изпълнението на фискалните цели и
изпълнението на общинските стратегически документи. Планирането на собствените
приходи е съобразено с потребностите на общността по отношение на предоставяните
от Общината услуги и осигуряването на финансова стабилност. При определянето им
сме се съобразили с нормативната уредба, достигнатите нива на събираемост на
собствените приходи и на несъбраните от минали години. Извършен е анализ на
евентуални настъпващи изменения в източниците на приходи или в броя на
потребителите на услуги. Определените местни данъци, такси и цени на услуги са
съобразени с икономическата обстановка в общината и предопределят приходната
бюджетна рамка, както и гарантират правилно структуриране на разходите. В бюджет
2020 г. не се предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси.
Общият размер на приходите по Бюджет 2020 г. на Община Нова Загора е в
размер на 34 476 311 лв., завишен с 2.57 на сто спрямо бюджета за 2019 г.
Държавните приходи за 2020 г. са в размер на 21 060 871 лв. и са с 11.15%
завишени спрямо държавните приходи от 2019 г. и заемат 61.09 % от общия обем на
приходите.
На основание чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. общата субсидия за финансиране на текущите
разходи в делегираните от държавата дейности е в размер на 19 317 317 лв. и е с 1 997 039 лева повече
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от определената със ЗДБРБ за 2019 година. Завишението е в резултат на увеличените единни разходни
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности в общинската администрация,
образованието, отбраната и сигурността, здравеопазването, културата и социалните дейности.

Съгласно чл.53, ал.1 от ЗДБРБ за 2020 г. годишният й размер се разпределя по
тримесечия 30:25:20:25 на сто.
Преходният остатък от 2019 г. за държавни дейности е в размер на
1 916 572 лв. и е разпределен по функции и дейности /Приложение № 1 и № 1.1 /.
В държавните приходи са включени и планираните собствени приходи на
делегираните от държавата дейности в размер на 23 466 лв., целеви средства на
училищата по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” /-/
193 742 лв. и /-/ 2 223 лв. чужди средства на средно училище „Христо Ботев” гр.Нова
Загора. Ще бъдат възстановени неусвоени целеви средства от компенсиране на
безплатния превоз на ученици в Централния бюджет на стойност /-/ 519 лв.
Местните приходи в Проекта за Бюджет 2020 г. са в размер на 13 415 440 лв. и
заемат 38.91 % от общия обем на приходите.
Те включват прогнозата за собствените приходи на общината и са в размер на
7 890 000 лв.
Общата изравнителна субсидия, съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г. е в размер
на 2 518 500 лв. и е завишена с 107 100 лв. или 4,44% спрямо бюджет 2019 г.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 223 800 лв. и е
завишен с 32 000 лв. т.е 6,68 на сто спрямо 2019 г.
Целевата субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2020 г., е
в размер на 1 245 700 лв. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е
увеличен със 115 800 лева или 10,25 на сто ръст спрямо 2019 година и е разпределена
за местни дейности.
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Съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №
7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, в бюджета са
планирани такси в размер на /-/ 560 000 лв., като същите са отразени като предоставен
трансфер.
Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС /-/ 160 000 лв. са за
съфинансиране по Програма за развитие на селските райони-Мярка 72.
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС /-/ 310 000 лв. са за
обезпечаване текущите плащания по ОП „Региони в растеж” – 155 000 лв. и Програма
за развитие на селските райони-Мярка 72 на стойност 155 000 лв:
Погашения по дългосрочни заеми за 2020 г. - планирани са средства в размер
на /-/ 794 652 лв. за погасителни вноски по инвестиционния банков заем на
Общината.
Други финансови операции с активи – 7 258 лв. и получени трансфери между
бюджети 364 742 лв. се очаква да бъдат възстановени на общината от РИОСВ,
съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Преходният остатък от 2019 г. е в размер на 2 990 092 лв., разпределен по
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
Собствените приходи на Общината за 2020 г. са планирани на база действащите
ставки, достигнатите нива на събираемост и на несъбраните от минали години, и са в
размер на 7 890 000 лв. и представляват 58.81 % от общия обем на приходите с
общински характер.
Имуществените данъци включват данък върху недвижимите имоти, данък
върху превозните средства, данък при придобиване на имущества, по дарения и
възмезден начин, окончателен годишен /патентен/ данък, данък върху таксиметров
превоз на пътници и туристически данък.
От данък върху недвижимите имоти планираме да постъпят 1 450 000 лв.
Данък върху превозните средства в Бюджета за 2020 г. - 1 400 000 лв. с ръст
7.69 на сто спрямо бюджета за 2019 г.
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин за 2020 г. 500 000 лв.
Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на
пътници – 40 000 лв., в т.ч. 12 000 лв. от данък в/у таксиметров превоз на пътници и
28 000 лв. от окончателен годишен данък на база подадени патентни декларации.
Туристическият данък е в размер на 8 000 лв. на база категоризираните места
за настаняване и средствата за подслон в общината.
Така планираните данъчни приходи в Бюджет 2020 г. са в размер на
3 398 000 лв. представляват 25.35 на сто от общия обем на приходите с общински
характер и са завишени с 146 800 лв. спрямо първоначалния план за 2019 г.
Неданъчните приходи в Проекта за Бюджет 2020 г. са в размер на 4 492 000 лв.
С най-голям относителен дял от неданъчните приходи са приходите от
общински такси – 65.57 %., които са в размер на 2 945 500 лв. Приходите от такси за
ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени с тенденцията на
натуралните показатели / брой ползвател / и приетите размери и преференции по
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Нова Загора. Приходите от такса битови отпадъци са
планирани на база определения от Общинския съвет размер.
Тук са включени таксите за битови отпадъци с относителен дял 78.42 %, такси
за ползване на детски градини – 5.77 %, такси за административни услуги – 3.56 %,
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такси за ползване на домашен социален патронаж – 3.73 % и други такси, които са с
по-малък относителен дял в общия обем на неданъчните приходи.
Приходи и доходи от собственост, планирани за 2020 г., са в размер на 762 000
лв. и включват приходи от наем на имущество в размер на 214 000 лв., приходи от
наем земя – 460 000 лв., нетни приходи от продажба на стоки и услуги – 88 000 лв.
Приходите от продажба на общинско имущество са в размер на 330 500 лв. и
представляват 7.36 % от общия обем на неданъчните приходи, от които: приходи от
продажба на земя – 303 300 лв., приходи от продажба на транспортни средства - 25 000
лв., приходи от продажба на сгради – 1 200 лв. и продажба на НМА – 1000 лв.
Приходите са разработени на база годишната програма за управление на общинската
собственост.
Други приходи в общинския бюджет постъпват от глоби, санкции
и
наказателни лихви, които за 2020 г. са планирани в размер на 130 000 лв.
Други неданъчни приходи - 15 000 лв. и приходи от концесии – 650 000 лв. от
Министерство на икономиката на основание чл.61 ал.3 от Закона за подземните
богатства.
Видовете приходи, както и техните относителни дялове в общия обем на
собствените приходи в Проекта за Бюджет 2020 г., са отразени в следната графика:

РАЗХОДНА ЧАСТ
Общият размер на разходната част на Проекта за Бюджет 2020 г. на Община
Нова Загора е в размер на 34 476 311 лева., завишен с 2.57 на сто от бюджета за 2019
г.
При разработване на бюджетите на делегираните от държавата дейности са
спазени изискванията на чл.51 от ЗДБРБ за 2020 г., изискванията на Решение 644/2019
г. за изменение и допълнение на Решение на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019
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г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2020 г.
Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на
държавните дейности, останали като преходен остатък по бюджета на Общината, са
разпределени за финансиране на разходите в същите функции в Проекта за Бюджет
2020 г., съгласно Приложение № 1 и 1.1.
Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности във функциите
„Общи държавни служби, „Здравеопазване”, “Социално осигуряване, подпомагане и
грижи”, “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” и “Отбрана и
сигурност” са определени съобразно стандартите и натуралните показатели за
съответната дейност. Месечното разпределение на разходите за заплати за 2020 г. за
делегираните от държавата дейности, без звената в системата на образованието, които
прилагат системата на делегирани бюджети и за местните дейности, се утвърждават от
Общинския съвет по предложение на кмета на общината. За учебните заведения,
прилагащи системата на делегирани бюджети, средствата за работни заплати се
определят от ръководителите им.
Разходите за социални и здравни осигуровки са разчетени, съгласно
осигурителната политика за 2020 г.
Съгласно чл.35 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2020 г. средствата за социално-битово и културно
обслужване на бюджетните звена, разчетени в бюджета за 2020 г., са в размер на 3 на
сто, с включени осигуровки от работодател, от планираните средствата за основни
работни заплати.
Работното облекло за персонала по трудови правоотношения е разчетено в
размер на 400 лева, а за държавните служители съгласно Наредбата за служебното
положение на държавния служител.
Размерът на проекта за Бюджет 2020 г. в разходната му част и по видове
бюджети е както следва:

№
1
2
3

Бюджет
Държавни дейности
Дофинансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани
със собствени приходи и обща изравнителна субсидия
Местни дейности
Всичко
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От общия обем на разходите в проекта за Бюджет 2020 г., 61.09 % са
средствата за държавни дейности и са завишени спрямо 2019 с 11,15 на сто, 34.72 % са
общинските дейности и 4.19 % са за допълнително финансиране на делегираните от
държавата дейности, финансирани със собствени приходи и изравнителна субсидия
увеличени с 2,57 на сто спрямо 2019 г.
Разпределението на разходите по функции, дейности и видове разходи,
процентното им изменение спрямо бюджета за 2020 г. е видно от Приложение № 4.
1.ФУНКЦИЯ “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Делегирани от държавата дейности
В Дейност „Общинска администрация” средствата за заплати и осигуровки за
2020 г. за делегираната от държавата дейност са разработени в рамките на
определените с чл.51 от ЗДБРБ за 2020 г. Разчетените средства за възнаграждения и
осигурителни плащания на кметовете и служителите в общинската и кметска
администрация са в размер на 1 578 085 лв. Увеличението на стандарта през 2020 г.
спрямо 2019 г. е в размер на 85 730 лв. С разпоредбата на чл.17 от ПМС №381 от 2019
г. е предвидено средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските
наместници да бъдат предоставени допълнително като обща субсидия.
Местни дейности
В дейност ”Общински съвет” са предвидени средства за възнаграждения и
осигурителни плащания на председателя на Общинския съвет, заместникпредседателя, както и възнагражденията на общинските съветници в размер на 323
919 лв., средства за издръжка в размер на 7 000 лв., представителни разходи – 5 800
лв. и членски внос
1 000 лв.
В дейност ”Общинска администрация” са планирани средства в размер
на 824 100 лв., в т. ч. за издръжка на общинската и кметската администрация –
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561 100 лв., представителни разходи - 11 700 лв., разходи за данъци и такси 92 00 лв.,
за капиталови разходи – 39 300 лв., помощи по решение на Общинския съвет – 20 000
лв., от които 10 000 лв. за финансово подпомагане на изследвания и процедури,
свързани с лечение на безплодие на семейства от Община Нова Загора с
репродуктивни проблеми и разходи за членски внос – 15 000 лв. Предвидени са 85 000
лв. за текущи ремонти, от които 60 000 лв. за кметство с. Езеро.
В Дофинансираната дейност ”Общинска администрация” са планирани
средства за заплати и осигурителни плащания на 43 щатни бройки от общинска и
кметска администрация в размер на 950 154 лв., които ще се финансират от местни
приходи.
2.ФУНКЦИЯ “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Делегирани от държавата дейности
Средствата в тази функция са разчетени съгласно действащите нормативни
актове и ще бъдат разпределени 583 333 лв., както следва:
В дейност “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средства за
материално стимулиране на обществените възпитатели, възнаграждения и издръжка
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, съгласно Наредба № 2 от 1999 г. и Наредба № 3 в размер на 87 186 лв.
В тази дейност са предвидени средства за издръжка на Детска педагогическа стая
15 193 лв. и за издръжка на районните инспектори в размер на 19 485 лв. През 2020 г.
се въвеждат стандарти за финансиране издръжката на районите полицейски
инспектори и детските педагогически стаи и допълващ стандарт за обслужвана площ
за тях.
В дейност ”Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси
и мощности” са предвидени средства по стандарта за възнаграждения и осигурителни
плащания от работодателя, средства по ЗЗБУТ, работно облекло на персонала за
изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на
военно положение, при бедствия и аварии и изпълнителите по поддръжка на
пунктовете за управление в размер на 92 549 лв., за издръжка на военния отдел 3 100
лв. и отбранително мобилизационни мероприятия в размер на 5 600 лв.
В дейност ”Доброволни формирования за защита при бедствия” са планирани
средства за доброволни формирования по стандартите за издръжка - за участие в
обучение и изпълнение на задачи при бедствия, и за застраховка срещу злополука.
Предвидени са средства в размер на 99 600 лв. в т.ч. за издръжка 9 600 лв. за 15 броя
доброволци и капиталови разходи 90 000 лв. за закупуване на 2 броя автомобили.
Дейност ”Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” в
Проекта на Бюджет 2020 г. е в размер на 260 620 лв., в т. ч. от местни приходи 220 000 лв. и държавно
финансиране 40 620 лв. за осигуряване на дейностите по Плана за защита при бедствия.
3.ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Делегирани от държавата дейности
Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските
градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се финансират
по стандарти за дете или ученик, стандарти за група /паралелка и стандарти за
институция. Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на
определени стандарти се увеличават с регионален коефициент за съответната община.
В дейност “Детски градини” в Проекта на Бюджет 2020 г. са планирани
разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в
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яслена група към детска градина, деца от 2 до 4 г. и деца в подготвителна група на 5 и
6 г., разпределени чрез формула, както и допълващите стандарти за децата в детските
градини. Планираните средства за работни заплати, осигурителни плащания, средства
за квалификация на педагогическия персонал, както и здравословни и безопасни
условия на труд, са в размер на 3 419 472 лв.
В дейност ”Подготвителна група в училище” са планирани средства за
персонал, за фонд СБКО, за представително облекло и квалификация на
педагогическите специалисти, разходи по ЗЗБУТ и други разходи за издръжка,
осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата, в размер на
571 021 лв.
В дейност „Неспециализирани училища” са планирани средства по стандарти
за институция, за паралелка, ученик, като същите са коригирани допълнително с
регионален коефицент за група община, съгласно Решение № 644/2019 г. на
Министерски съвет от 2019 г. за изменение на Решение № 208 от 16.04.2019 г. за
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2020 г., разпределени по формула и средствата за добавки
на брой ученик.
Към единните разходни стандарти за 2020 г. са включени следните добавки:
 Допълващ стандарт за материална база в размер на 25 лв.;
 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и
учениците от I до IV клас - 94 лв. на ученик.;
 Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за
обхванатите ученици от I до VII клас, включващ норматив за група – 2 058 лв. и
норматив за ученик в група за целодневна организация 805 лв.;
 Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение 5 201 лв.;
 Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение 632 лв. на ученик.
 Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в
ЦСОП – 15 лв.;
 Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на
обучение в първи и втори гимназиален етап – 41 лв. за ученици в паралелки за
професионална подготовка в НС и в ЦСОП, стандарт за ученик в паралелки за
профилирана подготовка в неспециализирани училища в размер на 61 лв.
 Средства за занимания по интереси – 1 900 лв. за институция и 30 лв. за ученик.
Общината утвърди формула за разпределяне на средствата, получени по
стандарти между училищата, детските градини и подготвителни групи в училище. Във
формулата за дейност „Неспециализирани училища” са предвидени 25 000 лв. за
финансиране на логопедичен кабинет и резерв за нерегулярни разходи в размер на 141
000 лв.
Общо средствата, предвидени в дейност ”Неспециализирани училища”, са в
размер на 9 636 320 лв. Средствата за работни заплати и осигурителни плащания на
педагогическия и друг персонал са 8 008 238 лв., веществена издръжка - 1 581 370 лв.,
данъци и такси - 6 921 лв., стипендии - 38 291 лв. и капиталови разходи – 1 500 лв.
В дейност “Други дейности по образованието” средствата са в размер на
53 378 лв. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуси, предоставен на
училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на
местата на автобусите, е в размери от 3 000 лв. до 6 000 лв. и остава непроменен от
2019 г. Предвидените средства със ЗДБРБ за 2020 г. са 43 000 лв.
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В дейност “Специални училища и ЦСОП” са отразени средствата за заплати,
осигурителни плащания на 17 щатни бройки персонал от ЦСОП ”Акад. Т.
Самодумов” и издръжка на 43 ученика в размер на 524 971 лв.
В дейност “Професионални гимназии” са планирани заплати, осигурителни
плащания на 45 щатни бройки персонал от Професионалната гимназия по селско
стопанство гр.Нова Загора в размер на 1 008 639 лв., издръжка на 326 ученици в
размер на 202 895 лв., данъци и такси 6 202 лв. и стипендии в размер на 75 870 лв.
В дейност „Ресурсно подпомагане” са планирани разходи по нормативи за дете
и ученик на ресурсно подпомагане и за създаване на условия за приобщаващо
образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и
училища в размер на 320 345 лв. за 142 деца.
В стандартите по образование не се включват средствата за учебници и учебни
помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до седми клас, закрила на
децата с изявени дарби, за безплатния превоз на учениците до 16 годишна възраст,
компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал и
учениците от уязвими групи. Тези средства ще бъдат предоставени на общината през
годината въз основа на актове на Министерски съвет.
Местни дейности
В дейност ”Детски градини” е разчетена веществената издръжка в размер на
1 101 790 лв., в т.ч. за храна на децата 260 000 лв., текущ ремонт 40 590 лв. и
капиталови разходи 401 200 лв., от които 200 000 лв. за основен ремонт на ДГ „Бодра
смяна” гр. Нова Загора, 95 000 лв. за ДГ с.Млекарево, 105 000 лв. за ДГ с.Стоил
войвода и 1 200 лв. за ДГ”Слънчице” гр.Нова Загора.
Дофинансирани дейности
В дейност “Неспециализирани училища” от местни приходи са планирани 4 326
лв., в т.ч. 2 826 лв. за издръжка на училищата от собствените им приходи и 1 500 лв. за
капиталови разходи.
4.ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Делегирани от държавата дейности
В дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ” са планирани
средства за работни заплати и осигурителни плащания на 28 щатни бройки персонал
в размер на 548 318 лв. за обслужване на 143 ползватели на детска ясла и детска
кухня. Стандартът на детска ясла е завишен от 4 375 лв. на 4 848 лв., а на детска кухня
- от 215 лв. на 238 лв. през 2020 г.
В дейност ”Здравен кабинет в детски градини и училища” са планирани
средствата за работни заплати и осигурителни плащания на 15 щатни бройки персонал
в размер на 275 505 лв. и 19 270 лв. за издръжка. Стандартите за финансиране на
здравните кабинети осигуряват медицинско обслужване на 1 070 деца и 3 400 ученика
и са завишени през 2020 г., както следва:
 за деца в полудневна подготвителна група в детска градина и училище
от 28 лв. на 31 лв.;
 за община с над 40 деца в детски градини от 159 лв. на 175 лв. и
 община с над 300 ученици от 28 лв. на 32 лв.
В дейност ”Други дейности по здравеопазването” в рамките на единните
разходни стандарти се планират и отчитат средствата за заплати, други плащания,
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осигурителни вноски и средства по Закона за здравословни и безопасни условия на
труд за 1 щатна бройка здравен медиатор. Средствата по бюджета на общината са в
размер на 18 650 лв. Стандартът е увеличен от 9 193 лв. на 10 216 лв..
Местни дейности
В дейност ”Многопрофилни болници за активно лечение” са планирани
средства в размер на 80 000 лв. за осъществяване на болнична помощ за МБАЛ
”Св.Петка Българска” и 20 000 лв. капиталов трансфер.
В дейност “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ” е разчетена
веществената издръжка в размер на 93 262 лв., в т.ч. за храна 40 000 лв. и за текущ
ремонт 5 000 лв.
5.ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

Делегирани от държавата дейности
Определените средства по единните стандарти за съответната дейност,
осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала,
задължителните осигурителни вноски от работодателя, издръжка, здравословни и
безопасни условия на труд на персонала и са завишени спрямо 2019 г. средно от 8 до
15 на сто за отделните видове социални услуги.
Числеността на персонала в специализираните институции за предоставяне на
социални услуги и социалните услуги в общността е определена в съответствие с
длъжностите по утвърдена Методика от министъра на труда и социалната политика за
предоставяне на социални услуги, в рамките на средствата на стандартите.
В дейност “Домове за стари хора” са планирани средства в размер на 503 867
лв., в т.ч. за заплати и осигуровки 316 200 лв. на 24 бройки щатен персонал, за
издръжка – 173 190 лв. за 54 заети места и 12 977 лв. за капиталови разходи.
В дейност “Дневни центрове за лица с увреждания” са планирани средства в
размер на 137 694 лв. за работни заплати и осигурителни плащания на 9,5 щатни
бройки персонал и 14 270 лв. за издръжка на 18 броя места.
В дейност “Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” средствата за
2020 г. са в размер на 99 423 лв., в т.ч. за издръжка 18 420 лв. за 8 броя места.
Дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без
увреждания” е с бюджет за 2020 г. 215 411 лв. с капацитет 15 места и численост 11,50
щатни бройки. Осигурени са месечни помощи за учениците на стойност 12 646 лв.
Дейност ”Преходно жилище” с бюджет 86 619 лв., в т.ч. издръжка 13 011 лв.,
6 672 лв. месечни помощи за учениците, заплати и осигурителни вноски за 5 щатни
бройки персонал и капацитет 8 места.
Дейност „Център за обществена подкрепа” е с бюджет за 2020 г.
134 674 лв., с капацитет 31 места, в т.ч. издръжка 18 632 лв.
Планираните средства за заплати и осигурителни вноски в размер на 26 000 лв.
в дейност ”Социални услуги в домашна среда” и 15 994 лв. в дейност „Асистенти за
личната помощ” са от преходен остатък от 2019 г .
Местни дейности
В дейност ”Програми за временна заетост” са предвидени средства за работно
облекло и инвентар на заетите по програмите лица в размер на 8 500 лв.
В дейност “Домашен социален патронаж” планираните кредити са в размер на
543 911 лв. с капацитет 300 места. Предвидените средства са за обгрижване на
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възрастни и болни хора. Разчетени са средства за заплати и осигурителни плащания за
21 щатни бройки персонал, издръжка 220 485 лв., в т. ч. храна 110 000 лв., работно
облекло, СБКО и капиталови разходи 2 200 лв.
В дейност “Клубове на пенсионера” са планирани средства от местни приходи
за заплати, осигурителни плащания на 5 щатни бройки персонал и издръжка на
клубовете в общината на обща стойност 136 997 лв.
В дофинансираната дейност „Защитено жилище” Общината финансира 1.5
щатна бройка с бюджет 20 599 лв. за заплати и осигуровки.
Общината ще финансира с местни приходи Дома за стари хора в с.Баня 120 000
лв., от които за изграждане на ограда 110 000 лв. и 10 000 лв. за закупуване на
автомобил.
6.ФУНКЦИЯ “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА”

Местни дейности
Тази функция е изцяло „общинска отговорност” и заема 54,70 % от разходите за
местни дейности. Основната част от разходите са предназначени за поддържане и
изграждане на техническата инфраструктура и предоставяне на публични услуги на
населението, свързани с дейностите по опазване на чистотата, осветление, озеленяване
и други дейности от обществен интерес.
Разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната
мрежа, включително и на прилежащите й тротоари, площадни пространства и др. за
2020 г. са планирани в дейност ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа”. В тази дейност са разчетени бюджетни средства в размер на 667 752 лв., в т.ч.
за капиталови разходи в размер на 2 292 160 лв.
В дейност “Водоснабдяване и канализация” са планирани средства в размер на
22 000лв. за материали и за покриване разхода за вода от улични чешми.
В дейност “Осветление на улици и площади” са заделени средства в размер на
360 000 лв. за покриване разходите по уличното осветление.
В дейност “Други дейности по жилищното строителство” са планирани
средства в размер на 1 002 778 лв., от тях за текущи ремонти и благоустрояване в
общината, и за капиталови разходи 845 165 лв.
В дейност “Озеленяване” са заделени средства в размер на 238 205 лв., като от
тях 72 500 лв. са за поддържане на зелените площи в града и кметствата и 4 000 лв. за
закупуване на храсторези. За периода от 01.06.2020 г. до 31.10.2020 г. са планирани
допълнителни средства за заплати и осигурителни вноски за 5 щатни бройки.
В дейност “Чистота” са планирани средства в размер на 2 233 091 лв., от тях за
работни заплати, осигуровки и издръжка на 47,50 щатни бройки в размер на 635 091
лв. и други разходи, съгласно План-сметка за разходите за дейност ”Чистота” /
Приложения №№ 12 и 13 /.
В дейност “Други дейности по опазване на околната среда” са разчетени
средства в размер на 25 000 лв. за третиране на тревните площи, дератизация на шахти
по улиците в града и други мероприятия.
7.ФУНКЦИЯ ”КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО”

Делегирани от държавата дейности
В дейност „Спорт за всички” средствата в размер на 4 011 лв. са преходен
остатък, предназначени за подпомагане на физическото възпитание и спорта за
детските градини и училища.
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Дейност „Читалища” се финансира по единен стандарт, в който са разчетени
средства за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни
осигурителни вноски от работодателя и за издръжка, в т.ч. за здравословни и
безопасни условия на труд. Стандартът за издръжка за 2020 г. е в размер на 10 440 лв.
за субсидирана численост. В бюджет 2020 г. са предвидени средства в размер 701 834
лв. за издръжка на 66 субсидирани бройки. Конкретният размер на субсидията за всяко
читалище се определя от комисия, съгласно разпоредбите на чл.23, ал.1 от Закона за
народните читалища. Стандартът е увеличен спрямо предходната година с 950 лв. т.е с
10,01 на сто.
Дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер”:
В рамките на определените средства по стандарта са разчетени средства за
заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни
вноски от работодателя и издръжка, в т.ч. за здравословни и безопасни условия на
труд. Стандартът за издръжка за 2020 г. е 16 655 лв. и е завишен с 1 321 лв., т.е. 8,61 на
сто. Допълващият стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с
регионален характер за нашата община е в размер на 28 920 лв. на нивото на 2019 г.
Общият размер на бюджета за тази дейност е в размер 256 130 лв., разпределен за
заплати и осигурителни вноски – 198 012 лв. за 14 щатни бройки, издръжка 58 118 лв.
В дофинансираната дейност “Музеи и художествени галерии с регионален
характер” са планирани средства в размер на 142 851 лв. за финансиране работни
заплати и осигурителни плащания на 1 щатна бройка персонал, за охрана, текущ
ремонт и други.
В бюджета за 2020 г. са предвидени от местни приходи 115 000 лв. за текущ
ремонт на читалище „Д.П.Сивков” и ОШИ „И. Аврамов” гр. Нова Загора и 87 465 лв.
за основен ремонт на читалище в с. Стоил войвода.
Местни дейности
В дейност “Дейности по почивното дело” са планирани средства в размер на
30 072 лв. за заплати и осигуровки на 1,5 щатни бройки персонал и за издръжка на
почивната база в с.Баня.
В дейност “Спортни бази за спорт за всички” са заделени средства в размер на
502 329 лв., в т.ч. за материална издръжка на спортните бази в Нова Загора, с. Кортен
и на Спортна зала „Младост”. Предвидени са 25 000 лв. за обезпечаване спортния
календар на общината.
В общинския бюджет са заделени средства в размер на 120 000 лв. за
подпомагане на спортните клубове и дружества с регистрация на територията на
общината. В тази дейност са планирани 176 094 лв. за капиталови разходи.
В дейност “Други дейности по културата” са предвидени средства в размер на
250 051 лв., които включват заплати и осигуровки на 2.5 щатна бройка персонал,
разходите за издръжка на ДЮФА “Загорчета” и разходи за обезпечаване на празници
и други културни прояви, съгласно културния календар на Общината.
В дейност „Обредни домове и зали” бюджетът на Общинското предприятие
“Обредни дейности” за 2020 г. е в размер на 213 402 лв., в т.ч. 153 602 лв. за работни
заплати и осигурителни плащания на 10 щатни бройки персонал, издръжка 58 000 лв.
и 600 лв. за закупуване на счетоводна програма.
В тази дейност са предвидени 2 100 лв. за подпомагане разходите за погребения
на самотни, без близки и роднини и бездомни лица, 40 000 лв. за текущ ремонт на
ограда на гробищен парк по ул.”Освобождение” и 5 040 лв. за изготвяне на проект за
обект ”Обреден дом в гробищен парк” гр.Нова Загора.
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В дейност „Градски библиотеки” са разчетени средства от местни приходи в
размер на 41 990 лв. Средствата са за издръжка, закупуване на художествена
литература и други. Капиталовите разходи за тази дейност са 3 960 лв., а текущите
ремонти – 6 000 лв.
8.ФУНКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Местни дейности
В дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата” са предвидени средства в размер на 50 000 лв. за обезопасяване на
участъци за движение от четвъртокласната пътна мрежа - пътни знаци и табели,
хоризонтална пътна маркировка, абонаментна поддръжка на светофарните уредби и
др.
Разходите в дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата” се финансират от целева субсидия за зимно поддържане и
снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и са в размер на 468 692 лв., от
които преходен остатък 244 892 лв. Предвидени са 250 000 лв. за основен ремонт на IV
класна пътна мрежа.
В дейност ”Други дейности по икономиката” са включени средства за заплати
и издръжка на “Звено за защита на потребителите” и звено „Опазване на обществения
ред и охрана” в размер на 85 473 лв., 2 000 лв. за издръжка и 30 000 за други
непредвидени разходи.
В изпълнение на Закона за защита на животните в дейност ”Приюти за
безстопанствени животни” са предвидени 2 000 лв. за осъществяване на дейностите по
овладяване популацията на безстопанствените животни.
9.ФУНКЦИЯ ”РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ”

Местни дейности
В тази функция са планирани разходите по обслужването на общинския дълг –
лихви в размер на 67 636 лв.
Разпределение на бюджет държавни дейности по функции
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Разпределение на бюджет местни дейности по функции

Разпределение на бюджет държавни дейности, дофинансиране с местни приходи
по функции

Разпределение на бюджета по видове разходи.
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Разпределение на бюджета по кметства
Видно от Приложения № 6.1 и 6.2 – 2 501 387 лв. се разпределят по кметства,
от които 297 266 лв. за разходи за персонал в държавните дейности, 1 787 179 лв. за
разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи и 416 942 лв. за дофинансиране
на разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи.
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ

Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския
бюджет. За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и
актуализират разчети. Разчетите са с индикативен характер и съдържат информация по
основни показатели. През 2020 г. Община Нова Загора ще продължи да реализира
проекти, финансирани по линия на Европейските структурни фондове. Предвидените
средства включват разходи по изпълнение на вече стартирали проекти по оперативни
програми : ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП ”Развитие на
човешките ресурси” и нови проекти по ОП „Региони в растеж” и ОП „Програма за
развитие на селските райони” и финализиране на ОП „Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица”. В Приложение № 14 сме представили
разчети по основни приходни и разходни показатели - общо за сметките от СЕС и по
отделни оперативни програми
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Инвестиционните разходи на Общината за 2020 г. са съобразени с годишните
цели и приоритети на общинското ръководство.
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Разработеният Списък за капиталови разходи за 2020 г. е съобразен с
изискването на чл.94 ал.3 т.6 от Закона за публичните финанси и е разпределен по
обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и
нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи. Спазен е
регламента, паричните постъпленията от продажба на общински нефинансови активи
да се изразходват само за инвестиционни разходи, текущ ремонт на социалната и
техническата инфраструктура.
Общата сума на проекта за капиталови разходи за 2020 година на Община Нова
Загора възлиза на 4 405 661 лв. със следните източници на финансиране: целева
субсидия от РБ остатък от 2019 г. – 300 лв., целева субсидия от РБ – 1 245 700 лв.,
собствени средства остатък от 2019г. – 530 624 лв., трансфери от Министерство на
образованието – 293 000 лв. и собствени средства – 2 336 037 лв.
Преходни обекти
Обект „Енергийно обследване, изготвяне на техн. паспорт и направа на
арх. заснемане на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6007" - остават за
усвояване 15 264 лв.
Обект „Енергийно обследване, изготвяне на техн. паспорт и направа на арх. заснемане на
поземлен имот с идентификатор 51809.501.6008” - остават за усвояване 11 376 лв.

За обект „Енергийно обследване, изготвяне на техн. паспорт и направа на
арх. заснемане на поземлен имот с идентификатор 51809.501.6010 ” остават за
усвояване 23 325 лв.
Обект „Реконструкция на ПИ 51809.504.4830-второстепенна улица от о.т.
605 до о.т. 342 а - Нова Загора”. Остават за усвояване 2 160 лв. за въвеждане на
обекта в експлоатация.
Обект „Основен ремонт на ул. "Братя Миладинови" от ул. "Петко Енев"
до ул. "Димитър Благоев"”. Остават за усвояване 810 000 лв., от които 750 000 лв.
целева субсидия от РБ и собствени средства 60 000 лв.
Обект „Основен ремонт на междублоково пространство в ж.к. "Загоре"
пред Пенсионерски клуб, гр. Нова Загора”. Остават за усвояване 3 000 лв. за
въвеждане на обекта в експлоатация.
Обект „Благоусторяване на централна част с. Любенова махала”. Остават
за усвояване 3 600 лв. за въвеждане на обекта в експлоатация.
Обект „Основен ремонт на кметство с. Каменово”. Остават за усвояване от
целева субсидия от РБ остатък 300 лв., за въвеждане на обекта в експлоатация.
Обект „Основен ремонт на читалище с. Стоил войвода”. Остават преходни
87 465 лв.
Обект „Изграждане на ограда на Дом за стари хора с. Баня”. Остават
преходни 110 000 лв.
Обект „Изготвяне на проект за ограда на парк „Мария Роза””. Остават
преходни 1 000 лв.
Обект „Изготвяне на проект за обект: "Обреден дом в гробищен парк"”.
Остават преходни 5 040 лв.
Обект „Изготвяне на проект за видеонаблюдение в гр. Нова Загора” .
Остават за усвояване 7 000 лв.
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Обект „Изготвяне на проект за видеонаблюдение в селата в общ. Нова
Загора” . Остават преходни 10 000 лв.
Обект „Изграждане на детски кът ДГ "Слънчице", гр. Нова Загора” .
Остават за усвояване 1 200 лв. за въвеждане на обекта в експлоатация.
Обект „Изграждане на скейт площадка в градски парк гр. Нова Загора",
гр. Нова Загора” . Остават преходни 103 294 лв.
Обект „Проектиране и изграждане на покрита трибуна и съблекалня на
градски стадион гр. Нова Загора” . Остават преходни 7 800 лв., за въвеждане на
обекта в експлоатация.
Обект „Изграждане на фитнес площадка ж.к. "Загоре” . Остават преходни
35 000 лв.
Обект „Проектиране и изграждане на спортно мини игрище в училище
с.Кортен", гр. Нова Загора” . Остават преходни 1 500 лв., за въвеждане на обекта в
експлоатация.
Обект „Изграждане на детски кът в ж.к. Загоре гр. Нова Загора (до магазин
"Мондо")” . Остават за усвояване 600 лв. за въвеждане на обекта в експлоатация.
Обект „Проектиране и изграждане на детски кът с. Съдийско поле” .
Остават преходни 42 000 лв.
Нови обекти
През 2020 г. капиталовата програма на Община Нова Загора в частта си нови
обекти са предвидени за реализация 39 броя обекти. Новите обекти в капиталовата
програма могат да се обобщят в няколко основни направления:
 Основни ремонти на улици в гр. Нова Загора и пътища от
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Нова Загора
 Благоустрояване на гр. Нова Загора и поддържане и ремонтиране на
сградния фонд на града
 Благоустрояване и ремонтиране на сградния фонд на села на
територията на Община Нова Загора
По направление основни ремонти на улици в гр. Нова Загора и пътища от
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Нова Загора през 2020 г. са
предвидени да се ремонтират следните улици и пътища:
 Основен ремонт на ул. "Гагарин" от ул. "Руси Славов" до ул. "Кузман
Стойков"– 170 000 лв.
 Основен ремонт на ул. "Д. Калъкчлията" от ул. "Руси Славов" до ул.
"Кузман Стойков" – 150 000 лв.
 Основен ремонт на улици в ж.к. "Тракия" гр. Нова Загора– 500 000 лв.
 Основен ремонт на ул. "Стефан Караджа" от ул. "24-ти май" до ул.
"Петко Енев"– 250 000 лв.
 Основен ремонт ул. "Стара планина" от о.т.242 до о.т.297– 120 000 лв.
 Основен ремонт ул."Марица" от о.т. 246 до о.т.197 – 120 000 лв.
 Основен ремонт ул."Ат.Димитров"от о. т.251 до о.т.243– 120 000 лв.
 Основен ремонт на път SLV 3040 Млекарево-Бял кладенец– 80 000 лв.
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 Основен ремонт на път SLV 1032 Асеновец-Брястово-Караново–80 000
лв.
 Основен ремонт на път SLV 1033 Стоил войвода-Загорци-Събрано –
90 000 лв.
като общата стойност е в размер на 1 680 000 лв., от които 495 700 лв. са предвидени
от Републиканския бюджет, 1 184 300 лв. са от собствени средства.
По направление благоустрояване и поддържане и ремонтиране на сградния
фонд на града са заложени 639 000 лв., от които 100 000 лв. са от трансфер на МОН, а
539 000 лв. са от собствени средства и са разпределени в следните обекти:
 Основен ремонт на тротоар пред сграда с ПИ 51809.506.4542 гр. Нова
Загора– 50 000 лв.
 Поливна система на стадион гр. Нова Загора – 30 000 лв.
 Проектиране и изграждане на детска площадка на ЦПЗ – 100 000 лв.
 Основен ремонт на ДГ № 5 "Бодра смяна"– 200 000 лв, от които 100 000
са от трансфер на МОН и 100 000 лв. от собствени средства.
 Основен ремонт на градинка за отдих до кръгово кръстовище, гр. Нова
Загора – 80 000 лв.
 Основен ремонт на градинка за отдих в района на ж.п. гара, гр. Нова
Загора – 120 000 лв.
 Основен ремонт на междублоково пространство в района на ж.п. гара,
гр. Нова Загора – 90 000 лв.
 Изграждане на фитнес площадка в ж.к. "Тракия" – 35 000 лв.
 Изграждане на подземни контейнери – 34 000 лв.
По направление благоустрояване и ремонтиране на сградния фонд на села на
територията на Община Нова Загора са заложени 520 000 лв., от които 193 000 лв. са
от трансфер на МОН, а 327 000 лв. са от собствени средства и са разпределени в
следните обекти:
 Основен ремонт на площад с. Караново – 120 000 лв.
 Основен ремонт на площад с. Сокол – 80 000 лв.
 Благоустрояване на с. Питово –60 000 лв.
 Благоустрояване на с. Еленово – 60 000 лв.
 Ремонт на детска градина с. Млекарево – 95 000 лв., от които 93 000 лв.
са от трансфер на МОН и 2 000 лв. от собствени средства.
 Ремонт на детска градина с. Стоил войвода – 105 000 лв., от които
100 000 лв. са от трансфер на МОН и 5 000 лв. от собствени средства.
През настоящата година са предвидени 20 000 лв. капиталов трансфер за
МБАЛ „Света Петка”; закупуване на компютри за общинска администрация 10 000
лв.; закупуване на сканиращо устройство 4 000 лв.; закупуване на антивирусна
програма 5 000 лв.; закупуване на счетоводна програма за ОП "Обредни дейности", гр.
Нова Загора 600 лв; закупуване на счетоводен програмен продукт за ОУ "Христо
Ботев" с. Съдиево 1 500 лв.; закупуване на счетоводен програмен продукт за Дом за
стари хора с. Баня 500 лв.; закупуване на мултифункционално устройство МКБППМН
1 500 лв.; управление на дигитално съдържание Библиотека, гр. Нова Загора 3 960 лв.;
закупуване на храсторези 4 000 лв.; ремонт на система за гласуване 20 000 лв.;
закупуване на 2 бр. автомобили за доброволно формирование 90 000 лв.; закупуване
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на автомобил за Дом за стари хора с. Баня 22 477 лв.; Закупуване на климатици за
ДСП гр. Нова Загора– 2 200 лв.
АНГАЖИМЕНТИ, РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ
Едно от основните фискални правила определено в чл.30 от Закона за
публичните финанси е средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно
салдо.
На основание чл. 94, ал. 3 от ЗПФ Общинският съвет с решението за бюджета
одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на Общината и максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината. Законът въвежда
ограничения наличните към края на годината задължения за разходи да не
надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години и наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години. Ограниченията не се прилагат за задължения за разходи и
ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
За Община Нова Загора към 31.12.2020 година максималният размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, не следва да
надвишава 14 092 678 лева, а наличните към края на годината нови задължения за
разходи по бюджета на Общината – 4 227 803 лева.
През 2020 г. Общината не предвижда да поема нов общински дълг.
Община Нова Загора няма просрочени задължения към 31.12.2019 година.
Просрочените вземания на Общината към 31.12.2019 година възлизат на 217 183 лв.,
като преобладаващата част от тях са от наеми на общинска собственост. Предприети
са действия за събиране на просрочените вземания, включително и по съдебен ред.
Съгласно разпоредбата на чл.29, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора е
проведено обществено обсъждане на Проекта на Бюджет за 2020 г. на 16.01.2020
година, за което е съставен протокол Приложение № 18.
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ
2020-2022 ГОДИНА

ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА

В изпълнение на Закона за публичните финанси, заедно с разработката на
бюджета, Общината представя и Актуализирана бюджетна прогноза за местните
дейности за периода 2020 – 2022 година. При актуализацията са взети предвид
указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели
от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, приета с Решение №
815/30.12.2019 г. на Министерски съвет.
Актуализираната бюджетна прогноза е съобразена със стратегическите цели,
залегнали в Общинския план за развитие на Община Нова Загора за периода 2014-2020
година и с основните допускания за развитие на националната икономика и
макроикономическа рамка, съгласно РМС № 815 от 2019 година.
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Основните допускания за развитие на националната икономика и
макроикономическа рамка предвиждат ръстът на брутния вътрешен продукт за 2019 г.
да стигне 3,4%, като основен принос за растежа ще има частното потребление.
Растежът на инвестициите в основен капитал ще остане потиснат в резултат на
несигурна среда и по-ниските частни инвестиции. Растежът на БВП ще достигне 3,3 %
през 2020 г., движен от вътрешното търсене. Инвестициите в основен капитал ще се
повишат. Икономическият растеж ще се запази на ниво от 3,3% в периода 2021-2022 г.
в резултат на по-ниско публично потребление и забавяне на темповете на растеж на
частното потребление.
Бюджетното салдо в средносрочен план се очаква да бъде с дефицит за 2020 г. и
да бъде в размер на 0,1% от БВП и излишък съответно от 0,5% и 0,1% от БВП за 2021
г. и 2022 г. Разчетите за 2020-2022 г. са обвързани със заложената цел за запазване на
балансирана бюджетна позиция за всяка от годините.
В Актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за 2020 г. е предвидена
минимална работна заплата в размер на 610 лв. и увеличаване на размера й от
01.01.2021 г. от 610 лв. на 650 лв., който ще се запази и през 2022 г. В настоящата
прогноза е заложена мярка за 2020 г. увеличение с 10% на средствата за заплати и
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения. За периода 2020-2022
година се предвижда запазване на размерите и на съотношенията на осигурителните
вноски на фондовете на държавно обществено осигуряване и здрвноосигурителната
вноска на нивото на 2019 година. Увеличава се минималният осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, съответно за 2020 г. в размер на 610 лева, за 2021 г. и
2022 г. – 650 лева, запазва се максималния осигурителен доход за всички осигурени
лица 3000 лв. Предвидена е средногодишна инфлация 2,1 % за 2020 г. и 2022 г. и 2,2
на сто за 2021 г.
В изпълнение на Закона за публичните финанси с приемането на бюджета
следва да се одобри и актуализираната бюджетна прогноза на общината за периода
2020 - 2022 година в частта за местни дейности. В частта за финансиране на
делегираните от държавата дейности предложенията за натуралните и стойностни
показатели за финансиране на секторни държавни политики се изготвят от министрите
на образованието и науката, здравеопазването, труда и социалната политика,
културата и на вътрешните работи чрез общинските бюджети.
В приложената справка Приложение № 16 може да се запознаете с прогнозните
приходи и разходи за местни дейности за 2020, 2021 и 2022 година.
Приходната част включва собствени приходи, трансфери, временни безлихвени
заеми и финансиране.
Собствените приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ
на събираемостта им за няколко предходни години, като са отчетени съответните
промени в нормативната уредба. Приходите от местни данъци са съобразени със
Закона за местните данъци и такси и приетата от общинския съвет наредба. Размерът
на местните такси е съобразен с развитието на предоставяните услуги от детски
градини, детска ясла, домашен социален патронаж и други, като се имат предвид
тенденциите в увеличаване/намаляване на ползвателите им. За периода не се
предвижда увеличение на данъчните ставки за местните данъци и такси. Очакваните
постъпления от имуществени данъци и неданъчни приходи са в размер на 7 890 000
лева за 2020 г., 7 892 500 лева за 2021 г. и 7 934 200 лева за 2022 г.
Трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за
периода 2020-2022г. са одобрените със ЗДБРБ за 2020г. размери – обща изравнителна
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субсидия 2 518 500 лв.; трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 223 800 лв.
и целева субсидия за капиталови разходи 1 245 700 лв.
Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС /-/ 160 000 лв. за
съфинансиране по Програма за развитие на селските райони-Мярка 72.
Предвидени са през 2020 г. временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за СЕС в размер на /-/ 310 000 лв. . за обезпечаване текущите плащания по ОП
„Региони в растеж” – 155 000 лв. и Програма за развитие на селските райони-Мярка
72 на стойност 155 000 лв., и през 2021 г. 250 000 лв. до верифицирането на разходите
от Управляващия орган.
В раздел „Финансиране” са планирани погасителни вноски по кредита в размер
на 794 700 лв. за всяка година.
Разходите по бюджетната прогноза са ограничени до размера на реалистичната
оценка на собствените приходи и трансфери, като не са планирани разходи, срещу
които няма обезпечени очаквани постъпления.
Тригодишната бюджетна прогноза е изготвена по функции, групи и видове
разходи, настъпилите към момента промени в нормативната уредба, засягащи
местните дейности в общината. Разчетените разходи за местни дейности за 2020 г. са
в размер на 11 971 690 лв., за 2021 г.- 8 880 200 лева, за 2022 г. – 9 091 100 лева.
Предвидени са капиталови разходи за основен ремонт на улици в гр. Нова
Загора и селата, реконструкция на вътрешно водопроводната мрежа, благоустрояване
на села, основен ремонт на кметства, читалища, закупуване на компютри на общинска
и кметска администрация, на Домашен социален патронаж, на Градска библиотека и
трансфер за МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора.
Числеността на персонала и средствата за работни заплати са съобразени с
действащата нормативна уредба и решенията на общинския съвет.
Планирани са средства за лихви за обслужване на дълга за 2020 г. в размер на
67 636 лв., за 2021 г. - 57 100 лв. и за 2022 г. - 47 300 лв.
В средносрочната бюджетна прогноза на община Нова Загора 2020 - 2022
година не се предвижда поемане на нов общински дълг.
В съответствие с изискванията на чл.82 от Закона за публичните финанси в
бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за приходите и
разходите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно
управление” и за финансите на контролираните от общината дружества. С указанията
на МФ е утвърден Списък на юридическите лица, включени към подсектор „Местно
управление”. В списъка е включена МБАЛ ”Света Петка Българска” ЕООД гр. Нова
Загора. Приходната част на МБАЛ “Св.Петка Българска” ЕООД е формирана от
плащания по договори с НЗОК за оказана диагностична и лечебна дейност, приходи
от извършени медицински услуги и дейности, потребителски такси, целеви субсидии
от централен и общински бюджет, и наеми от помещения. Разходната част е
определена съобразно отчетните стойности за 2017 г. и 2018 г., сключените договори
за доставка на медикаменти, консумативи, поддръжка на медицинска апаратура и
други. За периода 2020 – 2022 г. се прогнозира да получат общо приходи както
следва : за 2020 г. – 2 505 хил. лв., за 2021 г. – 2 565 хил. лв. и 2022 г. - 2 572 хил. лв. и
съответно да извършат разходи за 2020 г. – 2 532 хил. лв. за 2021 г.-2 643 хил. лв. и
2022 г. – 2 736 хил. лв.
В обхвата на контролираните от общината дружества попада „Общински
пазари НЗ” ЕООД гр. Нова Загора. През прогнозния период Дружеството предвижда
да реализира общо приходи за 2020 г. – 165 хил.лв, за 2021 г. - 171 хил. лв. и 2022 г. –
174 хил.лв. и съответно да извърши разходи за 2020 г. – 163 хил. лв., 2021 г. - 170 хил.
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лв. и 171 хил.лв. за 2022 г., от които разходи за амортизации по 41 хил.лв. за всяка
година. Прогнозира се финансовият резултат да бъде загуба за 2020 г. от 2 хил. лв.,
печалба за 2021 г. – 1 000 лв. и 2022 г. - 3 хил. лв.

1.8. SWOT анализ
Силни страни:












Добре развита преработвателна промишленост в общината, основана в голяма
степен на местно производство на суровини;
Водеща роля на МСП в икономиката на общината;
Интерес и реализирани инвестиции в лозарството и винопроизводството;
Добър природен потенциал и традиции в развитието на агробизнеса;
Наличие на антропогенни ресурси и уникални културни паметници,
представляващи част от европейското културно-историческо наследство и
съхранени традиции и обичаи, база за развитие на културен туризъм, еко и
селски туризъм, балнеотуризъм, ловен, спортен туризъм и др.;
Образователна система, подготвяща кадри с професионална квалификация,
отговаряща на пазарните нужди;
Добре развита транспортна инфраструктура, което благоприятства
икономическото развитие на общината;
Екологично чиста среда;
Благоприятно географско разположение, климатични условия, флора и фауна;
Подписано споразумение за сътрудничество между общините Нова Загора,
Твърдица и Елена в сферата на туризма;

Слаби страни:
 Недоизградена канализационна мрежа;
 Липса на съоръжения за пречистване на отпадните води в селата, в общината и
заустване в реките;
 Остаряло, технологично оборудване в машиностроенето, причина за загубата
на пазари;
 Наличие на безработно ромско население с ниска професионална
квалификация;
 Високо равнище на безработица;
 Недостатъчен административен капацитет за планиране, програмиране и
управление на проекти, финансирани с ресурси от структурните фондове на
ЕС;
 Изоставане на технологичното развитие на МСП;
 Липса на визия за развитие на туризма;
 Липса на цялостен туристически продукт за общината;
 Слабо развита рекламна дейност в областта на туризма;
 Липса на добре подготвени изпълнителни и ръководни кадри в областта на
туризма;
Възможности:
 Придобиване на статут на паметник на ЮНЕСКО на Карановската могила;
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Привличане на ресурси от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за
реализация на ключови проекти в общината;
Привличане на външни инвеститори;
Привличане на чужди туроператорски фирми за реализация на съвместни
туристически продукти на основа на културните паметници в региона;
Развитие на алтернативен туризъм и представяне на комплексна туристическа
услуга, включваща различни видове туризъм;
Разработване на тематични туристически маршрути в т.ч. международни,
включващи обекти на територията и на други общини;
Привличане на външни инвестиции за възстановяване, опазване,
популяризиране и използване на културно-историческото наследство;

Опасности:
 Замърсяване на околната среда от външни на общината източници;
 Натиск на чужди фирми върху местните производители;
 Съществуващи конкурентни туристически дестинации в другите общини;
 Незадоволително състояние на туристическата информационна система в
национален мащаб;
 Обезлюдяване на селата и застаряване на населението – задържащи фактори
за туризма;
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2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Стратегията за развитие на община Нова Загора обхваща визията,
стратегическите цели и приоритети за развитие на общината за плановия период 20212027 г., като реализира необходимото взаимодействие в йерархичен порядък със
стратегиите за развитие на областта и Югоизточния район за планиране.
Националните приоритети за хармонично, балансирано и устойчиво развитие на
регионите и общините в страната са водещи при формулирането на местната стратегия
и политика за развитие.
Стратегията отразява също така и общите цели и приоритети на регионалната
политика в Европейския съюз, която се стреми към икономическо, социално и
териториално сближаване между страните членки и регионите на Общността.
В хоризонтален план стратегията е съобразена с основните секторните политики на
местно
ниво
в
областта
на
икономическото
преструктуриране
и
конкурентоспособност, опазването на околната среда и развитието на човешките
ресурси.
Местната политика за развитие ще бъде фокусирана върху определените
стратегически цели и приоритети в средносрочен план, като осъществяването й ще
обединява усилията на общинските власти, на икономическите и социалните
партньори и гражданското общество за постигане на бърз и устойчив икономически
растеж и подобряване качеството на живот на хората в общината.
Стратегията за развитие е ключов компонент на Общинския план за развитие и
фактор за мобилизиране и използване на местния потенциал и ресурси за постигане
целите на развитието на община Нова Загора към края на плановия период.
Стратегията за развитие представлява и базата за разработване и прилагане на
Програмата за реализация на Общинския план, която конкретизира плана и е основен
оперативен инструмент за насочване и управление на ресурсите в подкрепа на
политиката за устойчиво интегрирано местно развитие.
2.1 Визия
Визията за развитие на община Нова Загора очертава представата за бъдещото
й състояние и отразява волята и стремежа на местната общност към просперитет и
устойчиво икономическо и социално развитие. Реализацията на Общинския план за
развитие ще допринесе в значителна степен за постигане към края на 2027 година на
определената визия.
Визията е формулирана на базата на резултатите от подробния и задълбочен
анализ на статистическата информация за икономическото, социалното и
екологичното състояние на общината. Взети са предвид и изводите от дефинирането
на силните и слабите страни в досегашното развитие, на възможностите и заплахите за
постигане на устойчиво интегрирано местно развитие. Вътрешните (силните и слабите
страни) и външните фактори (възможностите и заплахите) за развитие на общината са
обвързани с реалностите на местно ниво, в областта и региона, както и с
макроикономическите показатели, тенденции и прогнози за развитието на страната.
Решаването на ключовите проблеми и реализацията на потенциала за развитие на
община Нова Загора през плановия период ще даде възможност за постигане на
очертаната визия.
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На основата на социално-икономическия анализ и очертаните перспективи за
икономическото и социалното развитие на община Нова Загора, както и в резултат на
експертната оценка определена следната визия:

Община Нова Загора – динамично развиваща се икономика и
просперираща общност, основаващи се на модерна инфраструктура
и конкурентоспособен производствен сектор, съхранена природа,
богата култура и традиции.

2. 2. Стратегически цели и приоритети за развитие на община Нова Загора
Стратегията за развитие на община Нова Загора през периода 2014 - 2020 г. е
ориентирана към постигането на следните цели:

ОБЩА ЦЕЛ: Създаване на благоприятна среда за устойчив икономически
растеж на Община Нова Загора, като част от Обединена Европа.
ЦЕЛ 1:
Възраждане и стимулиране на икономическата активност, развитие на
конкурентоспособна и устойчива местна икономика.
ЦЕЛ 2:
Развитие и модернизация на транспортно-комуникационната инфраструктура
на общината, превръщащи я в достъпна и привлекателна територия за
населението, бизнеса и транзитния поток в региона.
ЦЕЛ 3:
Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на
културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на
човешкия капитал.
Определените цели за развитие на общината кореспондират с главните сфери
на развитие и области на интервенции в рамките на кохезионната политика
(политиката на сближаване) в Европейския съюз от гледна точка на успешното
интегриране на България и българските региони в Общността и ефективното
усвояване на структурната помощ от европейските фондове за регионално и местно
развитие от началото на 2007 г. Тези области обхващат ускоряване на растежа и
повишаване на конкурентоспособността на регионалната и местната икономика,
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инфраструктурно изграждане, развитие на човешкия капитал и териториалното
коопериране между регионите в рамките на ЕС.
Посочените цели са в пълно съответствие и с поставените цели на национално ниво
(макрониво), що се касае до цялостното развитие на районите за планиране в страната,
залегнали в Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.,
както и с целите, формулирани на областно ниво в Областната стратегия за развитие
на област Сливен.
Стратегическите цели на развитието на община Нова Загора допълват и
оптимизират в местен план стратегическите цели за развитие на отделни сектори на
национално ниво: конкурентоспособна икономика, развитие на базисната
траспортна инфраструктура, опазване и подобряване на околната среда, развитие
на човешки ресурси и нарастване на заетостта, развитие на земеделието и
селските райони.
Особено важна цел на стратегията за развитие е изграждането на
институционална рамка и укрепването на административния капацитет на общинско
ниво за планиране, програмиране, прилагане, контрол, наблюдение и оценка на
проектите за местно развитие. Рамката и съответният капацитет трябва да бъдат
съвместими не само с националното и местното законодателство, но и със
законодателството, правилата и процедурите, действащи в ЕС.
Изпълнението на тази цел би следвало да започне преди датата на
присъединяване на България към ЕС (1 януари 2007 г.) и е адресирано пряко към
увеличаване способността на общината да достигне необходимите административни
стандарти и да изгради капацитет на местно ниво за усвояване на структурната помощ
по линия на националните и регионалните програми за развитие (предимно
Националната оперативна програма за регионално развитие), съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Разширяването на междурегионалното и междуобщинското сътрудничество
също е важна стратегическа насока, която ще има значение за мобилизиране на
наличните ресурси и за оптимизиране на резултатите от изпълнението на съответните
програми за местно развитие. Максималното използване на възможностите за
междурегионално и междуобщинско сътрудничество и включването в подходящи
инициативи с надобщинско значение са от особена важност за осъществяването на
общинската стратегия за развитие и за подобряване на социалните, икономическите и
инфраструктурните възможности за реализация на Общинския план за развитие.
На основата на анализа на социално-икономическото и екологичното състояние
и идентифицирането на структурните проблеми, както и отчитайки възможностите и
перспективите за местно развитие и за развитие на региона,
визията и
стратегическите цели на политиката за развитие на община Нова Загора през периода
2014-2020 г. ще бъдат постигнати чрез избора на следните приоритети:

Приоритет 1:
Подобряване на бизнес инфраструктурата и подкрепа на МСП за
повишаване
на
тяхната
икономическа
активност,
конкурентноспособност, иновативност. Създаване на условия за
привличане на инвестиции.
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Приоритет 2:
Насърчаване на иновационната дейност и технологичния трансфер,
модернизация и въвеждане на екологични и енергоспестяващи
технологии в публичния сектор, индустрията и земеделието.
Приоритет 3:
Развитие и модернизация
инфраструктура.

на

транспортната

и

пътна

Приоритет 4:
Осигуряване на достъп до съвременни комуникационни мрежи и
достигане на стандартите на информационното общество.
Приоритет 5:
Качествена околна среда, ефективно управление и използване на
природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на
благоприятна жизнена среда в населените места.
Приоритет 6:
Създаване на благоприятни условия за развитие на младите хора,
повишаване на заетостта и ограничаване на безработицата.
Приоритет 7:
Развитие на туристическия потенциал и подобряване на
социокултурната среда - съхраняване и обогатяване на традициите,
културното и историческото наследство, допринасящи за
икономическия просперитет на общината.
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Приоритет 8:
Развитие на административния капацитет и партньорството за
постигане на хармонично, балансирано и устойчиво местно развитие.
Приоритет 9:
Подобряване на здравната, образователната, социалната и
културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи
и подобряване качеството на живот.
Стратегическите цели на общината ще се реализират чрез избраните
приоритети за развитие, всеки от които има принос за постигането на дадена
стратегическа цел, както и на необходимия баланс между приоритетите.
Вътрешната обвързаност и обоснованост на стратегията се изразява по следния
начин:





Приоритети 1 и 2 ще допринесат за постигането на Цел 1 “Възраждане и
стимулиране
на
икономическата
активност,
развитие
на
конкурентоспособна и устойчива местна икономика”;
Приоритети 3 и 4 допринасят за постигането на Цел 2 “Развитие и
модернизация на транспортно-комуникационната инфраструктура на
общината, превръщащи я в достъпна и привлекателна територия за
населението, бизнеса и транзитния поток в региона”;
Приоритети 5, 6, 7, 8 и 9 ще бъдат насочени към реализацията на Цел 3
“Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на
културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на
човешкия капитал”.

2.3. Партньорство за развитие
На регионално и областно ниво са изградени и действат консултативни органи на
принципа на партньорството, които активно участват в планирането, програмирането,
наблюдението и оценката в областта на прилагане на политиката за регионално и
местно развитие. Основните органи, които включват представители на държавните
органи – ключови министерства, областни управители, местни власти, икономически и
социални партньори и граждански организации, са:

 Регионалният съвет за развитие, който обсъжда и съгласува Регионалния план за
развитие на Югоизточния район за планиране в т.ч. и оценява инициативите на
общините за регионално и местно развитие. Този орган е изграден на ниво,
съответстващо на Ниво 2 от класификацията на европейските региони (NUTS),
възприета от ЕВРОСТАТ.
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Областният съвет за развитие, който обсъжда и приема проекта за Областна
стратегия за развитие и схема за устройство на област Сливен, като също така
оценява инициативите на общините, регионалните агенции, гражданските
сдружения и неправителствените организации, свързани със стратегията за
развитие на областта. Областният съвет за развитие е изграден на ниво,
съответстващо на Ниво 3 от класификацията на европейските региони (NUTS).

Основните партньори в осъществяване на стратегията за устойчиво интегрирано
развитие на община Нова Загора и при реализацията Общинския план за развитие са:
Общинската администрация – координатор и двигател на развитието
Общинската администрация е основна страна в подготовката и реализацията на
стратегията за развитие, залегнала в Общинския план, като институционализирана
воля на населението на общината за местно самоуправление, изразена в техния вот за
избор на кмет и Общински съвет.
Ролята на органите на местното самоуправление и общинската администрация е
ключова по отношение на следните области:






влияние върху икономическата среда, напр. чрез местни данъци и такси;
насърчаване на частния бизнес чрез инвестиции в публичната инфраструктура;
пряко участие в отделни проекти, в които е ангажирана общинска собственост и
които могат да бъдат основа за публично-частни партньорства;
подпомагане на определени инициативи, чрез помощ при тяхното финансиране
(най-вече чрез предоставяне на гаранции, насърчаване на кредитни кооперации,
финансов инженеринг);
предоставяне на качествени публични услуги;

Традиционна практика за община Нова Загора е моделът за партньорство между
общината, институциите и неправителствените организации, което е най-сигурната
гаранция за постигане на устойчиво интегрирано развитие.
Частният бизнес – надежден икономически партньор
Бизнесът е основният икономически партньор при изпълнението на стратегията.
Партньорството обаче действа в определени институционални, фискални и
инфраструктурни условия, които могат да са предмет на общински решения.
За успешното реализиране на Общинския план за развитие е особено важно да има
постоянен диалог между общината и бизнеса за потенциалните ползи и загуби от едно
или друго решение и за това как то би се отразило в по-широк план върху
икономическите и социалните аспекти на развитието в община Нова Загора.
Създаването на благоприятен бизнес климат в общината е основна предпоставка и за
привличането на преки чуждестранни инвестиции.
Професионалните сдружения и неправителствените организации – компетентни и
активни социални партньори
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Професионалните сдружения и организации на работниците и служителите и
неправителствените организации, действащи в община Нова Загора, ще имат
съществена роля при мобилизацията на ресурси за реализацията на Общинския план за
развитие, като в някои отношения е възможно ролята им да бъде водеща.
Неправителствените организации (НПО) чрез осъществяването на конкретни проекти
работят за защита на гражданските интереси и местното развитие. Те са естествен
партньор на местните власти, бизнес и медии и имат съществена роля при
изработването и реализацията на стратегията за интегрирано местно развитие.
Предимство на НПО е постоянното взаимодействие с граждански групи и доброто
познаване на местните проблеми. Всяка от тях има мисия и представлява определени
граждански интереси. Неправителствените организации могат да привличат
вниманието на общността към определени теми, като предизвикват дебат, предоставят
допълнителни знания и умения, мобилизират гражданско участие и обществена
подкрепа, които са изключително важни за успешното осъществяване на Общинския
план за развитие.

3. ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
3.1 Приоритет 1:
Подобряване на бизнес инфраструктурата и подкрепа на МСП за повишаване на
тяхната икономическа активност, конкурентноспособност, иновативност.
Създаване на условия за привличане на инвестиции.
3.1.1 Състояние и потенциал
Най-интензивно в последните години се развива секторът на услугите следван от
индустриалния сектор.
Екстензивно се развива сектора на селското и горското стопанство.
Броят на малките предприятия се увеличава. Необходимо е обаче прилагането на
активни мерки за подпомагане на малките и средни предприятия, които имат по-добра
пазарна устойчивост и способност да генерират работни места, както и на сегмента на
микрофирмите, за да се стимулира тяхното по-динамично развитие и създаването на
алтернативна заетост.
Специално внимание следва да се обърне и да се предвиди подкрепа на свързаните
производства и фирми, които имат потенциал за участие в бизнес мрежи и създаване
на местни или регионални клъстери.
3.1.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Подпомагане на стартиращи и новосъздадени предприятия
чрез изграждане на бизнес информационни центрове и инкубатори.
Мерки за ориентиране на инвестициите
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Подобряване на бизнес средата за
стартиращи
в
бизнеса
и
съществуващи МСП (до 2 години
след
първоначалната
им
регистрация) чрез създаване и
ефективно управление на местни
бизнес центрове за предоставяне на
консултантски
(технически)
и
информационни услуги
Изграждане на бизнес инкубатор за
високотехнологични микро, малки
и средни предприятия с подкрепата
на научни
институти, звена,
лаборатории и университети
Подобряване на бизнес климата
чрез подпомагане създаването и
развитието на местни и регионални
сдружения на бизнеса в отделните
икономически сектори
Обучение на представителите на
бизнес организации и сдружения,
мениджърите и персонала на фирми
за придобиване на бизнес умения



Подкрепа за създаване на локална и
регионална бизнес мрежа
 Подобряване на достъпа до бизнес
информация за пазарните условия,
възможностите за технологично
развитие, трансфер и ноу-хау
 Насърчаване
въвеждането
на
иновации в производството и
обновяване на продуктовите линии
на МСП
 Въвеждане
на
системи
за
управление и контрол на качеството
 Изследвания
и
консултантски
услуги в областта на маркетинга,
управление на риска и
бизнес
планирането
 Подпомагане кооперирането между
фирмите
и
създаването
на
регионални клъстери
 Подобряване на възможностите за
достъп и участие във финансови и
кредитни схеми
 Финансов инженеринг за МСП

Специфична цел 2: Стимулиране и промоция на развитието и подобряването на
качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси, заети в местната
икономика
Мерки за ориентиране на инвестициите





Адаптиране и модернизиране на
системата
за професионално
обучение и преквалификация на
работната сила за нуждите на
местната икономика
Подобряване на обучението в
областта на информационните и
комуникационните технологии
Насърчаване на сътрудничеството
между
бизнеса,
обучителните
центрове
и
образователните
институции
за
развитие
на
професионалните умения в областта
на предприемачеството, туризма,
опазване
на
културното
и
природното
наследство,
технологичния
трансфер
и









иновациите,
енергийната
ефективност
Стимулиране
на
достъпа
до
продължително
професионално
обучение и обучение по време на
работа
Мониторинг на пазара на труда и
разработване на ефективни и
новаторски програми съвместно с
икономическите
и
социалните
партньори и НПО
Създаване
на
модерна
информационна
система
за
професионално
ориентиране
и
информация
Стимулиране на предпримачеството
на
младите
хора
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Специфична цел 3: Подобряване на състоянието и изграждане на довеждаща
инфраструктура до зоните и обектите за бизнес.
Мерки за ориентиране на инвестициите
Общи мерки за развитие на базисната инфраструктура




Подобряване на условията за
стартиране на нов и развитие на
съществуващия
бизнес
чрез
изграждане и модернизиране на
пътнотранспортната
инфраструктура, свързваща бизнес
обектите с главните и местните
пътища и големите бизнес центрове
и пазари в региона
Подобряване
на
услугите
за
енергозахранване, водоснабдяване,



телекомуникации и екологична
защита, необходими за развитието
на бизнеса
Координирано,
балансирано
и
изпреварващо
развитие
на
различните видове инфраструктура
в съответствие с нуждите и
търсенето
на
производствения
сектор

Транспорт


Изграждане на ефикасна пътна
система
за
намаляване
на
транспортните
разходи
и
осигуряване на облекчен достъп до
предприятията и бизнес обектите;

инфраструктурните дефицити и
осигуряване
на
достъп
до
транспортните коридори



Рехабилитация и модернизация на
пътната мрежа за намаляване на
Телекомуникации


Повишаване
на
конкурентоспособността
на
производствения
сектор
чрез
подобряване
на
достъпа
до
съвременни
телекомуникационни
мрежи
 Насърчаване на работата в мрежа за
подобряване на комуникационните
услуги
 Привличане
на
средства
за
модернизиране
на
Енергийни системи

комуникационните
системи
в
публичния сектор чрез създаване на
публично-частни партньорства
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Насърчаване
използването
на
възобновяеми енергийни източници
в предприятията и зоните за бизнес



Въвеждане на енергоспестяващи
системи в предприятията/ фирмите

ВиК





Изграждане на водоснабдителни и
канализационни системи в зоните за
развитие на бизнес
Рационално използване на водата в
обектите за бизнес дейности
Ефикасност на системата за интегрирано
управление на водните ресурси
Интегрирано управление на отпадъчните
води,
резултат на производствени
дейности, чрез безопасно изхвърляне или
съхраняване, пречистване и/или повторно
използване.
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3.2 Приоритет 2:
Насърчаване на иновационната дейност и технологичния трансфер,
модернизация и въвеждане на екологични и енергоспестяващи технологии в
публичния сектор, индустрията и земеделието.
3.2.1 Състояние и потенциал
Малките и средните предприятия в общината, работещи в областта на преработващата
промишленост, машиностроенето и други индустрии, както и в селското стопанство,
се характеризират с недостатъчно високо технологично ниво на производствените
процеси, енергоемкост, незадоволително качество на продукцията и липса на ресурси
за въвеждане и експлоатация на съвременни екологосъобразни системи и съоръжения
в производството. Това състояние не позволява да се повиши тяхната
конкурентоспособност и пазарна устойчивост и като цяло на икономиката в общината.
Необходима е подкрепа за създаване на локална и/или регионална мрежа и сдружения
между предприемачите в различните отрасли на икономиката (селско стопанство,
индустрия, услуги, включително туризъм), научните институти и университетите и
местните власти с цел разработване и прилагане на стратегическо партньорство в
областта на технологичния трансфер, ноу-хау, изследователската и развойната дейност
с акцент върху иновационните продукти и услуги. Подобни мерки биха довели до
общо укрепване и повишаване конкурентноспособността на производствения сектор и
до значително подобряване на позициите на предприятията на вътрешните и външните
пазари, както и до устойчивост на икономиката в общината.
Иновациите са най-доброто средство за възстановяване на българската икономика и
справяне с предизвикателствата пред обществото. Излизането от финансовоикономическата криза ще се базира на експортно-ориентираните иновативни
предприятия. Стабилната фискална и макроикономическа позиция на страната
позволява да се подобри средата за иновативни експортни предприятия чрез
въвеждането на устойчива и модерна държавна иновационна политика.
Законът за иновации (проект) урежда обществените отношения,свързани с:
националните приоритети в областта на иновациите, условията за реализация на
държавната иновационна политика, стимулите за иновации, създаването на фонд за
иновации. Съвременната нормативна база ще гарантира устойчивост на политиките,
въвеждане на съвременна организация и управление на иновационните процеси между
всички субекти на националната иновационна система.
Основната цел на мярката е повишаване конкурентноспособността и експортния
потенциал на промишлеността. Тя се изразява в засилване развитието на производство
"основано на знанието", т.е. внедряване на нови изделия, материали и технологии за
производство, управление и услуги. За тази цел ще се подкрепят дейности, свързани с
внедряване на нови и високотехнологични решения и насърчаване реализацията на
пазарноориентирани проекти. Ще се акцентира върху създаването на нови
високопродуктивни и технологични предприятия, както и върху подпомагане
въвеждането на системи за управление на качеството в предприятията.
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3.2.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Разработване и прилагане на схеми в подкрепа на политиката
за технологично развитие на МСП
Мерки за ориентиране на инвестициите




Осигуряване на специализирани
услуги и техническо подпомагане на
МСП за развитие на модерна
технологична политика, създаване
на център за “върхови постижения –
excellence”
Съдействие за установяване и
подпомагане на връзките на МСП с



научно-изследователски центрове,
звена и лаборатории
Работа в мрежа между различните
партньори
в
процеса
на
технологично
обновление
и
трансфер

Специфична цел 2:
Въвеждане и използване на модерни технологии, нови
продукти и иновации и особено екологични продуктови технологии,
енергоспестяващи системи и възобновяеми източници на енергия.
Мерки за ориентиране на инвестициите








Подпомагане участието в мрежи за
сътрудничество между учебни,
изследователски и технологични
бази, лаборатории и фирми за
внедряване на нови технологии,
иновации и нови продукти
Осигуряване
на
достъп
до
техническа и финансова помощ на
фирми, ориентирани към въвеждане
и използване на високи технологии,
екологични
производства
и
енергоспестяващи системи.
Развитие
на
специализирани
професионални умения и обмена на
информация и опит в областта на
иновациите и високите технологии
Изграждане на публично-частни
партньорства за въвеждане на
енергоспестяващи
системи
и
технологии в обществения сектор и
бита
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Специфична цел 3: Насърчаване на модерното и конкурентноспособно земеделие.
Местоположението на територията на Община Нова Загора, релефа и почвеноклиматичните условия, водния баланс, наличието на инфраструктурни мрежи, опита и
традициите на местните земеделски производители и затваряне на цикъла суровина –
производство – пазар, засилване активността на регионалните браншови организации
и др. такива са предпоставка за интензивно развитие на отрасъла. Независимо от това,
обаче, в сектора се отчитат сериозни проблеми, за преодоляването на които, е
необходимо концентрирането на силите на всички заинтересовани страни в следните
направления:
- повишаване на професионалната квалификация на заетите в
земеделието,
- внедряване на съвременни технологии, сортове и породи,
- развитие на традиционни и алтернативни производства в селските
райони,
- създаване на организации на производителите,
- създаване на обединения от нов тип – клъстери,
- засилване и разширяване координацията между производители,
преработватели, търговци, образователни и кредитни институции,
- обновяване на техниката от земеделския парк.
Целта е да се допринесе за това, произвежданите в областта селскостопански продукти
да бъдат конкурентноспособни като качество и цена и да отговарят на критериите на
общия европейски пазар.
Мерки за ориентиране на инвестициите
 Създаване на консултантски
 Насърчаване създаването на
агро център;
нови
овощни
градини,
лозови масиви и градини с
 Провеждане
на
черупкови плодове;
информационни кампании
по населени места;
 Насърчаване отглеждането и
създаването на пунктове за
 Издаване на информационен
изкупуване и преработване
бюлетин,
тематични
на билки и гъби;
справочници;
 Насърчаване и съдействие
 Изготвяне на маркетингови
на
животновъдите
за
проучвания;
увеличаване
популацията
 Провеждане на обучения за
на биволи от породата
желаещите
да
развиват
Българска мура;
земеделска дейност;
 Насърчаване и съдействие за
 Включване на земеделските
създаване на ферми за
производители в обучения,
производство на месо –
организирани по програмата
говеждо и овче – в
за развитие на селските
планинската
част
на
райони;
региона;
 Изготвяне на брошури с
 Изготвяне на проучвания за
нормативни
документи
развитие на нетрадиционни
касаещи
земеделската
за областта култури и
дейност на ЗП;
породи;
 Изграждане на система за
 Създаване на пилотни и
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производител-пазар”
Изготвяне на пълно почвено
проучване на областта и
създаване на база данни;
Въвеждане на система за
райониране на културите
според
почвеноклиматичните условия;
Въвеждане на система за
контрол на обработваемата
земя;









демонстрационни градини и
ферми за популяризиране на
добри земеделски практики,
вкл. и за биологично
земеделие
Организиране на ежегодни
Регионални
изложения,
представящи новостите и
тенденциите в развитието на
земеделието
Насърчаване развитието на
биологични производства
Модернизиране
на
напоителните полета
Изготвяне
на
типови
проекти за изграждане на
ферми с различен капацитет
и вид животни, съобразени с
европейските изисквания за
хуманно отношение към
животните
Изготвяне на проекти за
залесяване с медоносна
растителност

3.3 Приоритет 3:
Развитие и модернизация на транспортната и пътна инфраструктура.

3.3.1 Състояние и потенциал
Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре развита, като
обхваща натоварени транзитни пътища и пътища с местно значение. Състоянието на
пътната инфраструктура обаче е лошо и не благоприятства интензивното
икономическо развитие на общината, както и не предоставя улеснен достъп до
съответните обекти или услуги за населението и бизнеса.
Около 30% от пътна мрежа на територията на общината се нуждае от спешна
рехабилитация (текущ или основен ремонт). Необходими са инвестиции за
реконструкция на пътни отсечки и за ново строителство.
3.3.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Рехабилитация и модернизация на транзитните пътища и
подобряване обслужването на пътния трафик.
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Мерки за ориентиране на инвестициите



Модернизация и реконструкция на 
транзитните пътища
Съдействие
за
изграждане
и
поддържане на търговски складови
бази, паркинги за товарни автомобили 
и съпътстващи ги обслужващи обекти

Разработване
на
проекти
за
мултимодални
и
екологични
транспортни системи,
обекти и
съоръжения
Активно участие на общината при
реализацията на транспортните мерки
с предоставяне
на терени
и
гарантиране на кредити от търговски
банки

Специфична цел 2: Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и
модернизация на транспортната система
Мерки за ориентиране на инвестициите


Изграждане, ремонт и поддържане на 
общинската пътна мрежа, обслужваща
преобладаващата част от територията
с цел подобряване на достъпа до
икономическите зони и обектите за
туризъм


Рехабилитация и изграждане на
пешеходни алеи, инфраструктурни
съоръжения и обслужващи обекти в
зоните за отдих по туристическите
маршрути
Подобряване и модернизиране на
системите за обществен транспорт

3.4 Приоритет 4:
Осигуряване на достъп до съвременни комуникационни мрежи и достигане на
стандартите на информационното общество.

3.4.1 Състояние и потенциал
На територията на община Нова Загора са изградени 14 Автоматични телефонни
централи. Обхванати в телекомуникационна мрежа са всички селища в общината. На
практика не съществуват населени места без телефонна връзка.
Броят на телефонните постове и техническите параметри на телефонна мрежа
задоволяват почти изцяло изискванията на населението за достъп до комуникации на
този етап.
Община Нова Загора ще се стреми да развива комуникационния сектор включително
чрез подпомагане навлизането на частни оператори в сектора.
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3.4.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Развитие и модернизация на информационните и
комуникационните мрежи и услуги за населението –образование, здравеопазване и
административно обслужване
Мерки за ориентиране на инвестициите




Адаптиране на обществените сгради 
към съвременните изисквания за
използване на компютърни мрежи,
информационно и комуникационно
оборудване
Осигуряване на достъп и използване
на широколентови комуникационни
технологии за достъп до Интернет,
пренос на данни, телефония и обмен
на информация

Развитие
на
локалните
информационните мрежи и бази
данни за целите на образованието и
професионалното
обучение,
подобряване на здравното обслужване
на населението и административните
услуги

3.5 Приоритет 5:
Качествена околна среда, ефективно управление и използване на природните
ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна жизнена среда в
населените места.

3.5.1 Състояние и потенциал
Екологичните проблеми в общината не са значителни, но те имат приоритет,
тъй като оказват влияние на всички компоненти на икономическата и социалната
среда, влияещи върху устойчивото местно развитие.
В общината няма обособен общински фонд за опазване на околната среда,
което затруднява планирането и реализацията на мероприятия по опазване и
възстановяване на околната среда.
Основни източници на замърсяване са:
-промишлеността;
-транспорта;
-комунално-битовите дейности;
-животновъдството.
Направените измервания на параметрите на атмосферния въздух за оценка на
качеството му не дадоха през последните години данни за превишаване на пределно
допустимите концентрации на вредни вещества и запрашеност. Качеството на
питейната вода също отговаря на стандартите.
Твърдите битови отпадъци, тяхното събиране и обезвреждане е един от
приоритетните проблеми, които решава общинското ръководство. С цел решаването
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му и в съответствие с действащите нормативни разпоредби в страната, е приета от
Общинския съвет “Програма за управление на отпадъците на територията на община
Нова Загора“. Програмата е утвърдена и вече се изпълнява успешно. Като
приоритетни в нея са предвидени редица мерки и дейности, като в краткосрочен и
средносрочен аспект ще доведат до значително намаляване на замърсяванията.
В гр. Нова Загора функционира градска пречиствателна станция за битови
води, която обхваща около 80% от отпадъчните води на града. Поради увеличаването
на битовите отпадъчни води са необходими реконструкция и модернизация на
съоръженията на пречиствателната станция.
В град Нова Загора канализационната мрежа е изградена, но във всички
останали населени места липсата на канализация за отпадъчни води е негативен факт.
Общината е богата на изградени зелени площи в населените места. Опазването и
поддържането на горския и парков фонд е сред приоритетните задачи на общинските
власти, въпреки недостига на бюджетни средства.
3.5.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Опазване и подобряване на околната среда, обновяване и
рационално използване на природните ресурси за икономическо развитие
Мерки за ориентиране на инвестициите








Ефективно управление на водните
ресурси
Прилагане на мерки за опазване и
поддържане на биоразнообразието
Опазване и обновяване на горския
фонд
Подобряване
състоянието
на
речните корита и ландшафта
Промоция на природното богатство
и
работа
в
мрежа
между
партньорите
Осигуряване
на
заетост
в
екологичния сектор, обучение и
квалификация

Специфична цел 2: Ефективно и ефикасно управление на отпадъците и
пречистване на отпадъчните води.
Мерки за ориентиране на инвестициите
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Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
Оптимизация на системата за управление на отпадъците
третиране на битови и промишлени отпадъци
Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците
Ликвидиране на стари замърсявания с битови отпадъци (незаконни сметища)

Специфична цел 3: Повишаване привлекателността на общината за бизнес,
туризъм и подобряване качеството на живот на населението
Мерки за ориентиране на инвестициите





Подобряване
изградеността
и
експлоатационното състояние на
водоснабдителната
и
канализационната мрежа
Подобряване
състоянието
на
уличната мрежа
Благоустройствени
дейности
в
жилищните зони и местата за бизнес
и туризъм
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3.6 Приоритет 6:
Създаване на благоприятни условия за развитие на младите хора, повишаване на
заетостта и ограничаване на безработицата.
3.6.1 Състояние и потенциал
Промените осъществени в последните години в българското образование, все още не
го извеждат от позиция му да догонва развитието на обществото. Опитът на
европейските държави показва, че осъществяването на изпреварващо обучение и
осигуряване на качествен човешки ресурс е гаранция за стабилност и икономически
растеж.
Развитието на младите хора и тяхната образованост е безценна инвестиция за
бъдещето на областта.
Добрите традиции от миналото в образователната култура трябва да бъдат
възстановени и принципа на сближаване в този случай да работи по посока на
намаляване и премахване на изостаналостта и необразоваността на определени групи
от населението.
С направените промени в Закона за народната просвета се даде допълнителна
подкрепа за децата и техните родители от уязвимите групи при навлизане в системата
на образованието да изравнят стартовите си позиции с тези на останалите деца. Важно
условие за бъдещата им реализация е задържането на тези ученици в училище поне до
завършване на задължителната степен на образование.
Осигуряването на равни възможности за образование, включително за лица в
затруднено социално и неравностойно положение, е важен елемент на политиката за
осигуряване на условия за качествено образование и за мотивация на младите хора за
участие в образователния процес. Качественото образование се характеризира с:
- Общодостъпност до образователната система (осигуряване
възможност на всеки да се обучава независимо от неговото
местоживеене, произход, социално положение и здравословно
състояние),
- 100 % грамотност (обхващане на всички ученици в задължителна
училищна възраст и осигуряване на възможност всички да завършат
образователен етап или степен и да получат определен документ)
- Приложимост на обучението (осигуряване на условия –
организационни и нормативни за практическо прилагане на знанията,
т.е. осигуряване на действено обучение както по отношение на
учебното съдържание, така и по отношение на методите на
преподаване)
- Материално техническа база на обучението
- Алтернативни форми на обучението
- Висококвалифицирани преподаватели
Неблагоприятните последици от световната финансова и икономическа криза се
отразиха и на пазара на труда в България. В борбата с безработицата и насърчаването
на заетостта, както и за повишаване на конкурентоспособността на икономиката
следва да се поставя акцент върху необходимостта от инвестиции в образование,
професионална квалификация и преквалификация и учене през целия живот.

Отдел “Европейски фондове и програми”

108

Община Нова Загора – План за интегрирано развитие – 2021-2027 г.

Необходима е подкрепа, както за съкратените в резултат от кризата лица, така и за
групите в неравностойно положение на пазара на труда – младежи, лица без
образование и квалификация, в т.ч. от ромски произход, възрастни лица, хора с
увреждания и др., чието положение се влошава също в условията на свито търсене на
труд.
Една от мерките за преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа
криза е преструктурирането на националната икономика. Това предполага, че
търсенето на работна сила по конкретни професии ще продължава да е в процес на
съществени промени, които е трудно да се прогнозират. Системите за образование и
обучение трябва да водят до придобиването на нови умения, да отговарят на
естеството на новите работни места, които се очаква да бъдат създадени, както и да
подобряват приспособимостта и възможностите за професионална реализация. Това
налага повишаване на гъвкавостта и подобряване на капацитета на системата за
професионално образование и обучение, въвеждане на разнообразни форми за учене
през целия живот, за да се реагира адекватно на променящото се търсене.
3.6.2 Специфични цели
Специфична цел 1. Включване в образователната
отпадналите от училище деца
Възможни дейности:
 Мотивиране на родителите
за включване на децата в
предучилищна подготовка
две
години
преди
постъпване в първи клас;
 Работа с родители, за чиито
деца съществува риск да
отпаднат от системата на
образованието;
 Материално подпомагане на
ученици от социално слаби
семейства,
за
които
съществува
риск
да
отпаднат от системата на
образованието;
 Подобряване
квалификацията
на
учителите и уменията им да
работят
с
новите
информационни технологии
и интерактивни методи на
обучение;

система и намаляване броя на





Осигуряване на интернет
достъп във всички училища;
Създаване
на
достъпна
архитектурна
среда
в
детските
градини,
училищата и обслужващите
звена
(построяване
на
рампи,
монтиране
на
асансьори и др.);
Активизиране на дейността
на
училищните
настоятелства
и
ученическото
самоуправление;

Специфична цел 2. Осигуряване на качествено училищно образование и създаване на
привлекателна учебна среда
Мерки за ориентиране на инвестициите:
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Въвеждането на съвременни
интерактивни методи на
обучение
Разкриване на нови и
запазване на съществуващи
специалности
в
професионалните гимназии
в
областта
с
оглед
потребностите на пазара на
труда
Създаване на възможности
за стажуване на учениците
от
професионалните
гимназии в областта в
реална работна среда
Оборудване
на
специализирани
учебни
кабинети
в
професионалните гимназии
със съвременни технически
помагала и инструменти
Осигуряване на достъпни и
качествени
услуги
за
професионално ориентиране
на всички ученици, вкл. и
деца от социалните домове
Прилагане
на
гъвкави
подходи за усъвършенстване
на организацията и на
методите на учене за деца
със
специални
образователни потребности









Подобряване сградния фонд
и
модернизиране
на
материално-техническата
база на учебните заведения;
Осъвременяване
на
извънучилищните форми за
осмисляне свободното време
на децата;
Създаване на условия за
стимулиране творчеството
на
даровити
деца
и
осигуряване на публичност
на техните изяви;
Насърчаване на младите
хора за участие в процеса на
вземане
на
местни(общински
и
регионални) решения, които
ги засягат;

Специфична цел 3: Създаване на условия за ефективни извънкласни и извънучилищни
дейности.
Мерки за ориентиране на инвестициите:
 Осъвременяване
на
 Насърчаване на младите
извънучилищните форми за
хора за участие в процеса на
осмисляне свободното време
вземане
на
на децата;
местни(общински
и
регионални)
решения,
които
 Създаване на условия за
ги засягат;
стимулиране творчеството
на
даровити
деца
и
осигуряване на публичност
на техните изяви;
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Специфична цел 4: „Повишаване на заетостта и ограничаване на безработицата”
Мерки за ориентиране на инвестициите:
 Разработване на учебни
 Създаване
на
модерна
програми,
преодоляващи
система за професионално
несъответствията
между
насочване и информация
уменията и нуждите на
 Осигуряване
на
пазара на труда
професионално насочване на
ученици, млади хора, вкл. и
 Развиване на връзки между
социалните
и
деца от социалните домове
икономическите партньори
 Развиване дейността на
и
образователните
Центровете
за
институции
професионално обучение на
възрастни и прилагане на
 Мониторинг на нуждите на
пазара на труда
модерни методи за учене
през
целия
живот.
 Разкриване на нови и
Провеждане на обучения за
запазване на съществуващи
придобиване
на
специалности
в
професионална
професионалните гимназии
квалификация
и
в
областта
с
оглед
преквалификация,
обучения
потребностите на пазара на
за придобиване на ключови
труда
компетентности
за
 Стаж за млади хора
безработни и заети лица.
 Популяризиране на успешни

Подпомагане стартирането
бизнес практики
на собствен бизнес
 Иницииране на форуми за

Провеждане на обучения за
споделяне
на
опит
в
придобиване
на
решаването на проблеми
предприемачески и бизнес
умения

3.7 Приоритет 7:
Развитие на туристическия потенциал и подобряване на социокултурната среда съхраняване и обогатяване на традициите, културното и историческото
наследство, допринасящи за икономическия просперитет на общината.
3.7.1 Състояние и потенциал
Общината разполага с добър потенциал за развитието на различни форми на модерен
туризъм.
На територията на общината има над 1000 културни паметници, включително с
национално значение. С богата експозиция на археологически находки от района
разполага градският музей в Нова Загора. Населението в общината притежава богати
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културни традиции и фолклор, които успешно биха били популяризирани и
капитализирани в сферата на туристическата индустрия.
На територията на общината успешно се развива международен ловен туризъм.
Използването на термалните извори в района на с. Баня дава възможност за развитието
на балнеоложки туризъм.
Съществува потенциал за развитие и на аграрен/ селски туризъм, екологичен и други
алтернативни форми на туризъм. Има изявен интерес от съседни и други общини за
разработване на съвместни туристически продукти.
Настанителна база за туристически дейности е с ограничен капацитет и не предлага
висок стандарт на услугите.
3Ресурсите на общинския план в тази област ще бъдат насочени към създаване на
условия за по-пълноценно използване на туристическия потенциал за ускорено и
устойчиво развитие на общинската икономика.
3.7.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Развитие на екологичния, културния, аграрния, ловния туризъм и
други перспективни форми на туризъм, подобряване на маркетинга на
туристическия продукт и услугите в туристическата индустрия.
Мерки за ориентиране на инвестициите











Подобряване на маркетинговите
стратегии за развитие на туризма и
определяне
на
специфични
сегменти на туристическия пазар на
базата
на
потенциала
на
територията на общината
Разработване на нови видове услуги
и
дестинации,
обвързани
в
туристически
пакети
с
цел
преодоляване на изолираността от
туристическите маршрути
Работа в мрежа между партньорите
в общината и региона за развитие на
туристическия бизнес
Създаване
на
туристически
информационен център с местно и
регионално значение, чрез който да
се предоставя пълна и достъпна
информация
за
наличните
туристически услуги
Издаване
на
периодичен
туристически
справочник
за
видовете туризъм и туристическите
обекти в общината и региона
Организиране
на
подходящи
туристически
маршрути
със







съдействието на туроператорски
фирми
Подкрепа
за
развитието
на
алтернативни форми на туризъм –
екологичен, културен, аграрен,
ловен, балнеоложки и рекреационен
туризъм
Разширяване и модернизиране на
настанителната
база
и
инфраструктурата за развитие на
туристически дейности, особено
свързани с културно-историческото
наследство и природните дадености
на територията на общината
Привличане на частни инвестиции
за подобряване на туристическата
инфраструктура,
изграждане,
стопанисване и експлоатация на
културно-исторически, спортни и
рекреационни обекти и съоръжения
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Специфична цел 2 : Насърчаване поддържането и обогатяването на културните
традиции, обичаи и фолклор, развитие на културната политика и информационното
осигуряване на културните дейности.
Мерки за ориентиране на инвестициите














Нови форми на партньорство за
развитие, финансиране и маркетинг
на културната сфера на територията
на общината
Разработване на съвместни проекти
в програми, подкрепящи дейността
на неправителствените организации,
свързани с опазване и обогатяване
на културното и историческото
наследство
Стимулиране
на
местната
художествена
самодейност
и
художествено-творческите
колективи
Съхраняване и популяризиране на
традициите, обичаите, фолклора,
местните фестивали и празници
Трансформиране на читалищата в
многофункционални
културни
центрове
Развитие на музейното дело,
преструктуриране и обновяване на
материалната база
Обучение на подрастващите в
културните
и
историческите
ценности на родния край
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Специфична цел 3: Подобряване състоянието на културно-историческите обекти и
обслужващата инфраструктура.
Мерки за ориентиране на инвестициите








Рехабилитация, реконструкция и
изграждане на нови пътища/
подходи/ и пътеки до културноисторическите обекти
Развитие и модернизация на
инфраструктурата и дейностите,
свързани
с
поддържане
и
обслужване
на
културноисторическите обекти – енергийно
захранване,
водоснабдяване
и
канализация, транспортни услуги,
поддържащи системи на обектите
Изграждане
на
модерна
информационна и комуникационна
система за културно-историческите
обекти на територията на общината
Ефективно опазване, реставрация и
консервация на археологическите
обекти и културно-историческите
паметници
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3.8 Приоритет 8:
Развитие на административния капацитет и партньорството за постигане на
хармонично, балансирано и устойчиво местно развитие.
3.8.1 Състояние и потенциал
Изграждането на институциите в общината и укрепването на административния
капацитет е ключово изискване, за да може общината да бъде в състояние да
възприеме, да се съобразява и да прилага политиката за местно интегрирано развитие
чрез ефективната реализация на Общинския план за развитие и неговата Програма.
Това ще наложи модернизация и/или оптимизиране на съществуващите
административни структури или създаването на нови звена, които отговарят на
принципа за ефективно и ефикасно управление и контрол на плана.
Нуждата от подобни мерки е обоснована в контекста на увеличаване на
децентрализацията, както по линия на планирането и програмирането на националните
средства и средствата от европейските фондове за структурно подпомагане след 2006
г.
На общинско ниво се изисква подобряване на административните процедури и
въвеждане на финансова и бюджетна система, позволяваща бързо и ефикасно
усвояване на средствата, заделени за изпълнението на плана, организиране на
управлението, наблюдението и оценката съгласно европейските стандартите.
Местните организации и структури, създаващи условия за координация и
партньорство, се нуждаят от укрепване и натрупване на опит, за да могат да
осъществяват ефикасно процесите на координация и партньорство.
3.8.2 Специфични цели
Специфична цел 1: Увеличаване на капацитета на местната администрация за
планиране, програмиране и управление на дейностите за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на общината.
Мерки за ориентиране на инвестициите







оценки
на
административния
капацитет и разработване на
стратегии
за
организационно
развитие
за
подобряване
на
управлението и контрола на плана с
цел
ефективно
и
ефикасно
прилагане
на
мерките
за
интегрирано развитие на общината
проекти за сътрудничество между
институциите и партньорите при
изпълнението на плана
техническа помощ за подготовка на
проекти и предпроектни проучвания
обучение и развитие на уменията за
управление
на
проекти
и




осъществяване
на
ефективен
финансов контрол
информационно осигуряване на
процеса на управление
изграждане
на
система
за
мониторинг и оценка на плана

Отдел “Европейски фондове и програми”

115

Община Нова Загора – План за интегрирано развитие – 2021-2027 г.

Специфична цел 2 : Развитие и укрепване на сътрудничеството между
местната власт, икономическите и социалните партньори и гражданското
общество за постигане целите на развитието на местно и регионално ниво.
Мерки за ориентиране на инвестициите















Институционално укрепване на
структурите за партньорство и
координация
в
общината
за
формиране
и
прилагане
на
интегрирани политики за развитие
Засилено целево въздействие и
концентрация
на
ресурсите,
информационно осигуряване и
подобрени мониторинг и оценка
при осъществяването на съвместни
проекти
Обучение
на
регионалните
партньори за разработване и
прилагане на интегрирани мерки за
развитие
Сътрудничество при управлението
на конкретни проекти
Работа в мрежа
Ефективни
механизми
за
наблюдение
и
оценка
на
въздействието, включително на
въздействието върху околната среда
Социално-икономически анализи и
SWOT анализ
Осигуряване на информация и
публичност на стратегията за
развитие на общината, планираните
мерки и реализираните проекти
Организиране
на
дискусионни
форуми
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3.9 Приоритет 9:
Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната
инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството
на живот.
3.9.1 Състояние и потенциал
Функционирането на ефективна и отговаряща на европейските стандарти
социална система е показател за качеството на живот на територията на общината. В
този смисъл е необходимо да се инвестира във изграждането на човешкия капитал още
в ученическа възраст, което пък от своя страна е свързано с прилагането на мерки за
адаптиране на образователната система към съвременните условия, осигуряване на
адекватна материално-техническа база в училищата, реализация на дейности за
постигане на значителен спад в преждевременно напускане на училищата, изграждане
на модерни информационни системи за обучение, повишаване квалификацията на
кадрите, създаване на условия за ангажиране свободното време на учениците със
спорт и извънкласни форми на обучение.
Осигуряване на необходимите условия за хора в неравностойно положение,
както и изпълнението на мерки, свързани с развитие и подобряване на материалнотехническата база и качеството на предлаганите здравни и социални услуги, също
допринасят, при това в немалка степен, за местното развитие и качество на живот. Ето
защо общинското ръководство ще търси начини и средства, особено по линия на
пълноправното членство в ЕС, за инвестиции в качествена и подходяща
образователната, здравна и социална инфраструктура.
3.9.2 Специфични цели
Специфична цел 1 :Повишаване качеството на предлаганите услуги, рeмонт,
оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на
здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура.
Мерки за ориентиране на инвестициите
 Въвеждане на мерки за повишаването на
енергийната ефективност
 Извършване на обследвания за енргийна
ефктивност на целевите обекти
 Извършване на ремонт, реконструкция и
преоборудване на сгради в здравната,
образователната, социалната и културната
сфера

Въвеждане
на
нови
технологии
използващи
възобновяеми
енергийни
източници
 Осигуряване
на
адекватна
благоустройствена
и
материално-



Адаптиране
на
формите
на
ангажиране на свободното време на
децата и учениците към съвременните
условия
∙ Повишаване на квалификацията на
педагогическите и управленческите
кадри в системата на образованието
 Създаване на подходящи условия за
живот и достъпна среда за хора в
неравностойно положение
 Развитие на услуги за икономиката и
населението в селата
 Подобряване на сигурността на
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техническа база в учебните заведения и
обслужващите звена на територията на 
общината, включително достъпна среда
и ИКТ
Оптимизиране
на
образователната
мрежа на територията на общината
Повишаване ефективността на мерките
за задържане в училище

теритотията на общината
Модернизиране и обновление на
общинската здравна инфраструктура

Специфична цел 2: Подобряване качеството на живот и осигуряване
подходяща инфраструктура в районите населени с малцинствени групи.

на

Мерки за ориентиране на инвестициите
 Ремонт и реконструкция на общинските
сгради, находящи се в територията на
целевите райони
 Изграждане на спортни съоръжения на
територията на съответните райони

 Извършване на мероприятия с цел
повишаване интереса на учащите се към
учебният процес
 Организиране на мероприятия целящи
повишаване
на
квалификацията
в
целевите групи

3.10. Хоризонтални приоритети на развитието
Устойчиво развитие
Опазването и подобряването на околната среда, както и рационалното използване на
природните ресурси са пряко свързани с постигането на устойчиво местно развитие.
Целите и приоритетите на политиката в сферата на околната среда имат хоризонтален
характер и въздействие върху всички икономически и социални сектори. Тези цели и
приоритети са отчетени и съгласувани при определянето на приоритетите и
специфичните цели, залегнали в плана за развитие, с цел постигане на хармонично,
балансирано и устойчиво развитие на територията на общината.
В най-общ план развитието, което запазва и обогатява природните ресурси наред с
нарастването на икономическия и социалния капитал, се дефинира като устойчиво
развитие. Решаването на проблемите и предизвикателствата пред устойчивото
развитие обаче следва да обхваща всички параметри, свързани не само с ефекта върху
околната среда, но и със социалните и икономическите последици и взаимодействието
между тях.
Равни възможности
При разработването и прилагането на политиката за местно развитие, както и при
осъществяването на индивидуалните проекти в рамките на Общинския план ще се
използва инструментариум, който гарантира спазването на принципа на равните
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възможности, равнопоставеното участие и равните ползи за лицата и групите в
неравностойно социално положение и застрашени от социална изолация, етническите
групи, както и на основния принцип за равенството между мъжете и жените.
Планът за развитие на община Нова Загора е динамичен и отворен документ по
отношение изискванията за равно участие и възползване от постигнатите резултатите,
като ще бъде допълван и усъвършенстван съобразно развитието на националното и
европейското законодателство. Това ще спомогне за аргументиране на отделните
мерки и проекти на общината, които ще бъдат предложени за финансиране
самостоятелно или в рамките на бюджета на Програмата за реализация на Общинския
план за развитие за периода 2014-2020 година.
4. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за сътрудничество с други общини – приоритетни зони за
въздействие.
Зони за въздействие, пространствена структура и селищна мрежа в Община Нова
Загора:
 Зона за въздействие 1. „Зона за социално-жилищно развитие“ - зоната
включва жилищните части на населените места в община Нова Загора
 Зона за въздействие 2. „Зона за икономическо развитие“- зоната включва
всички земеделски земи на територията на общината и промишлената част
от територията на гр. Нова Загора
;


Зона за въздействие 3. „Зона за публични функции с висока обществена
значимост“- зоната обхваща територията на гр. Нова Загора с наситеност
на сграден фонд с административни, обществени и отбранителни функции.



Зона на въздействие 4. „Зона за транспортна свързаност“ - зоната се явява
надграждаща преходните три зони и включва всички налични трасета за
тежък, автомобилен и железопътен транспорт, вкл. и трасета за
велопреходи и пешеходен туризъм заедно с необходимите паркинг и къмпинг
зони към тях.
Зона за въздействие 5. „Зона за спорт и отдих“ - тази зона включва стадиони,
паркове, градини, спортни и детски площадки и др. Целта на обособяването
на зоната е да се обхванат обектите, които изискват идентичен подход за
проектна интервенция, вкл. са адресирани към идентични източници на
финансиране и ОП.
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5. ИНДИКАТИВЕН ФИНАНСОВ ПЛАН
Индикативна финансова таблица
Общински план за развитие на община Нова Загора 2021 - 2027 г.
Период
2021-2027
г.
ПРИОРИ
ТЕТ

1
Приоритет
1
Приоритет
2
Приоритет
3
Приоритет
4
Приоритет
5
Приоритет
6
Приоритет
7
Приоритет
8
Приоритет
9
ОБЩО

Местно публично
финансиране

Външно публично финансиране

Частно
финансиране

Общинск
и бюджет

Мест
ни
публ
ични
фонд
ове

Об
щ
дял
(%)

Централе
н бюджет

Об
щ
дял
(%)

Фондов
е на ЕС

Об
щ
дял
(%)

Други
източниц
и

Об
щ
дял
(%)

Фондов
е,
фирми

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

500 000

0

10

1 000 000

20

500 000

0

5

1 500 000

15

3 040 000

0

25

3 040 000

25

320 000

0

12,5

640 000

25

2 400 000

0

20

3 000 000

25

1 200 000

20

1 200 000

20

450 000

0

20

450 000

20

320 000

0

25

320 000

25

1 800 000

0

20

1 800 000

10 530 000

0

17,8
5

12 950
000

Об
щ
дял
(%)

2 500
000
5 000
000
6 080
000
1 280
000
6 000
000
3 000
000
1 000
000
640 000

50

0

0

1 000 000

20

50

0

0

3 000 000

30

50

0

0

0

50

0

0

320 000

50

0

0

600 000

50

0

0

600 000

50

0

0

100 000

5

50

0

0

0

0

20

4 000
000

50

400 000

5

21,9
5

29 500
000

50

400 000

0,67
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000
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13

0
12,5
5
10

9,53

120

5 000
000
10 000
000
12 160
000
2 560
000
12 000
000
6 000
000
2 000
000
1 280
000
8 000
000

59 000
000
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Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на интегрирания план за
развитие на община Нова Загора през периода 2021-2027 г.
Приоритет, специфична
цел, мярка

Индика
тор

Мярка

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
стойност
/към
началото на
периода/

Целева
стойност
/към края
на периода/

Изграде
ни или
обновен
и
бизнес
информ
ационн
и
центров
еи
инкубат
ори

Бр.

НСИ

2027 г.

1

2

Приоритет 1:
Подобряване на бизнес
инфраструктурата и
подкрепа на МСП за
повишаване на тяхната
икономическа активност,
конкурентноспособност,
иновативност. Създаване
на условия за привличане
на инвестиции.
Специфична цел 1:
Подпомагане на
стартиращи и
новосъздадени
предприятия чрез
изграждане на бизнес
информационни центрове
и инкубатори
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Подобряване на
бизнес средата за
стартиращи в бизнеса и
съществуващи МСП (до
2 години след
първоначалната им
регистрация) чрез
създаване и ефективно
управление на местни
бизнес центрове за
предоставяне на
консултантски
(технически) и
информационни услуги
 Изграждане на
бизнес инкубатор за
високотехнологични
микро, малки и средни
предприятия с
подкрепата на научни
институти, звена,
лаборатории и
университети
 Подобряване на
бизнес климата чрез
подпомагане
създаването и
развитието на местни и
регионални сдружения
на бизнеса в отделните
икономически сектори
 Обучение на
представителите на
бизнес организации и
сдружения,
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мениджърите и
персонала на фирми за
придобиване на бизнес
умения
 Подкрепа за
създаване на локална и
регионална бизнес
мрежа
 Подобряване на
достъпа до бизнес
информация за
пазарните условия,
възможностите за
технологично развитие,
трансфер и ноу-хау
 Насърчаване
въвеждането на
иновации в
производството и
обновяване на
продуктовите линии на
МСП
 Въвеждане на
системи за управление
и контрол на качеството
 Изследвания и
консултантски услуги в
областта на маркетинга,
управление на риска и
бизнес планирането
 Подпомагане
кооперирането между
фирмите и създаването
на регионални клъстери
 Подобряване на
възможностите за
достъп и участие във
финансови и кредитни
схеми
 Финансов
инженеринг за МСП
Специфична цел 2:
Стимулиране и промоция
на развитието и
подобряването на
качеството и
конкурентноспособността
на човешките ресурси,
заети в местната
икономика

Обучен
и хора

Бр.

НСИ

2021 г.,
2027 г.

300

500

Мерки за ориентиране на
инвестициите:

Адаптиране и
модернизиране на
системата за
професионално
обучение и
преквалификация на
работната сила за
нуждите на местната
икономика

Подобряване на
обучението в
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областта на
информационните и
комуникационните
технологии
Насърчаване на
сътрудничеството
между бизнеса,
обучителните
центрове и
образователните
институции за
развитие на
професионалните
умения в областта на
предприемачеството,
туризма, опазване на
културното и
природното
наследство,
технологичния
трансфер и
иновациите,
енергийната
ефективност
Стимулиране на
достъпа до
продължително
професионално
обучение и обучение
по време на работа
Мониторинг на
пазара на труда и
разработване на
ефективни и
новаторски програми
съвместно с
икономическите и
социалните
партньори и НПО
Създаване на
модерна
информационна
система за
професионално
ориентиране и
информация
Стимулиране на
предприемачеството
на младите хора

Специфична цел 3:
Подобряване на
състоянието и изграждане
на довеждаща
инфраструктура до зоните
и обектите за бизнес
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
Общи мерки за развитие
на базисната
инфраструктура:
 Подобряване на
условията за стартиране
на нов и развитие на

Подобр
ена
пътна
инфраст
руктура
,
реконст
руирана
или
изграде
на ВиК
мрежа,
изгражд
ане на
ВЕИ,
внедряв

Км, KW

Община
Нова Загора,
АПИ

2027 г.
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съществуващия бизнес
чрез изграждане и
модернизиране на
пътнотранспортната
инфраструктура,
свързваща бизнес
обектите с главните и
местните пътища и
големите бизнес центрове
и пазари в региона
 Подобряване на
услугите за
енергозахранване,
водоснабдяване,
телекомуникации и
екологична защита,
необходими за развитието
на бизнеса
 Координирано,
балансирано и
изпреварващо развитие на
различните видове
инфраструктура в
съответствие с нуждите и
търсенето на
производствения сектор

ане на
нови
комуни
кацион
ни
мрежи

Транспорт
 Изграждане на
ефикасна пътна система
за намаляване на
транспортните разходи и
осигуряване на облекчен
достъп до предприятията
и бизнес обектите
 Рехабилитация на
пътната мрежа и
модернизация на пътната
мрежа за намаляване на
инфраструктурните
дефицити и осигуряване
на достъп до
транспортните коридори
Телекомуникации
 Повишаване на
конкурентноспособността
на производствения
сектор чрез подобряване
на достъпа до съвременни
телекомуникационни
мрежи
 Насърчаване на
работата в мрежа за
подобряване на
комуникационните услуги
 Привличане на средства
за модернизиране на
комуникационните
системи в публичния
сектор чрез създаване на
публично-частни
партньорства
Енергийни системи
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 Насърчаване
използването на
възобновяеми енергийни
източници в
предприятията и зоните за
бизнес
 Въвеждане на
енергоспестяващи
системи в
предприятията/фирмите
ВиК
 Изграждане на
водоснабдителни и
канализационни системи
в зоните за развитие на
бизнес
 Рационално използване
на водата в обектите за
бизнес дейности
 Ефикасност на
системата за интегрирано
управление на
отпадъчните води,
резултат на
производствени дейности,
чрез безопасно
изхвърляне или
съхраняване, пречистване
и/или повторно
използване
Приоритет 2:
Насърчаване на
иновационната дейност и
технологичния трансфер,
модернизация и
въвеждане на екологични
и енергоспестяващи
технологии в публичния
сектор, индустрията и
земеделието.
Специфична цел 1:
Разработване и прилагане
на схеми в подкрепа на
политиката за
технологично развитие на
МСП
Мерки за ориентиране на
инвестициите
 Осигуряване на
специализирани услуги и
техническо подпомагане
на МСП за развитие на
модерна технологична
политика, създаване на
център за „върхови
постижения – excellence”
 Съдействие за
установяване и
подпомагане на връзките

Стартир
ащи
иновати
вни
центров
е,
нараств
ане на
преките
инвести
ции

Бр.

НСИ

2027 г.

Отдел “Европейски фондове и програми”

10 %

20 %

125

Община Нова Загора - Общински план за развитие 2021-2027 г.

на МСП с
научноизследователски
центрове, звена и
лаборатории
 Работа в мрежа между
различните партньори в
процеса на технологично
обновление и трансфер
Специфична цел 2:
Въвеждане и използване
на модерни технологии,
нови продукти и
иновации и особено
екологични продуктови
технологии,
енергоспестяващи
системи и възобновяеми
източници на енергия

Внедре
ни нови
техноло
гии,
Създаде
ни ПЧП

Бр.

НСИ

2027

0

1

Изграж
дане на
агроцен
тър,
новосъз
дадени
стопанс
тва

Бр.

НСИ

2027 г.

0

5

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Подпомагане участието
в мрежи за
сътрудничество между
учебни, изследователски и
технологични бази,
лаборатории и фирми за
внедряване на нови
технологии, иновации и
нови продукти
 Осигуряване на достъп
до техническа и
финансова помощ на
фирми, ориентирани към
въвеждане и използване
на високи технологии,
екологични производства
и енергоспестяващи
системи
 Развитие на
специализирани
професионални умения и
обмен на информация и
опит в областта на
иновациите и високите
технологии
 Изграждане на
публично-частни
партньорства за
въвеждане на
енергоспестяващи
системи и технологии в
обществения сектор и
бита
Специфична цел 3:
Насърчаване на
модерното и
конкурентноспособното
земеделие
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
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 Създаване на
консултантски агро
център
 Провеждане на
информационни кампании
по населени места
 Издаване на
информационен бюлетин,
тематични справочници
 Насърчаване
създаването на нови
овощни градини, лозови
масиви и градини с
черупкови плодове
 Насърчаване
отглеждането и
създаването на пунктове
за изкупуване и
преработване на билки и
гъби
 Насърчаване и
съдействие на
животновъдите за
увеличаване популацията
на биволи от породата
Българска мура
 Изготвяне на
маркетингови проучвания
 Провеждане на
обучения за желаещите да
развиват земеделска
дейност
 Включване на
земеделските
производители в
обучения, организирани
по програмата за развитие
на селските райони
 Изготвяне на брошури с
нормативни документи,
касаещи земеделската
дейност на ЗП
 Изграждане на система
за комуникация между
„Наука-производителпазар”
 Изготвяне на пълно
почвено проучване на
областта и създаване на
база данни
 Въвеждане на система
за райониране на
културите според
почвено-климатичните
условия
 Въвеждане на система
за контрол на
обработваемата земя
 Насърчаване и
съдействие за създаване
на ферми за производство
на месо – говеждо и овче
 Изготвяне на
проучвания за развитие на
нетрадиционни за
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областта култури и
породи
 Създаване на пилотни и
демонстрационни градини
и ферми за
популяризиране на добри
земеделски практики, вкл.
и за биологично
земеделие
 Организиране на
ежегодни Регионални
изложения, представящи
новостите и тенденциите
в развитието на
земеделието
 Насърчаване
развитието на биологични
производства
 Модернизиране на
напоителните полета
 Изготвяне на типови
проекти за изграждане на
ферми с различен
капацитет и вид животни,
съобразени с
европейските изисквания
за хуманно отношение
към животните
 Изготвяне на проекти за
залесяване с медоносна
растителност
Приоритет 3:
Развитие и модернизация
на транспортната и пътна
инфраструктура.
Специфична цел 1:
Рехабилитация и
модернизация на
транзитните пътища и
подобряване
обслужването на пътния
трафик

Рехабил
итирани
и
модерн
изирани
тланзит
ни
пътища

км

АПИ

2027 г.

60 %

80 %

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Модернизация и
реконструкция на
транзитните пътища
 Съдействие за
изграждане и поддържане
на търговски складови
бази, паркинги за товарни
автомобили и
съпътстващи ги
обслужващи обекти
 Разработване на
проекти за мултимодални
и екологични транспортни
системи, обекти и
съоръжения
 Активно участие на
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общината при
реализацията на
транспорните мерки с
предоставяне на терени и
гарантиране на кредити от
търговски банки
Специфична цел 2:
Подобряване състоянието
на общинската пътна
мрежа и модернизация на
транспортната система
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Изграждане, ремонт и
поддържане на
общинската пътна мрежа,
обслужваща
преобладаващата част от
територията с цел
подобряване на достъпа
до икономическите зони и
обектите за туризъм
 Рехабилитация и
изграждане на пешеходни
алеи, инфраструктурни
съоръжения и
обслужващи обекти в
зоните за отдих по
туристическите маршрути
 Подобряване и
модернзииране на
системите за обществен
транспорт

Модерн
изирана
общинс
ка
пътна
мрежа,
изграде
ни
пешехо
дни
алеи

Км.

Община
Нова Загора

2027 г.

80 %

100 %

Внедре
ни
компют
ърни
мрежи

Бр.

Община
Нова Загора,
училищата
на
територията
на общината

2027 г.

80 %

100 %

Приоритет 4:
Осигуряване на достъп до
съвременни
комуникационни мрежи и
достигане на стандартите
на информационното
общество.
Специфична цел 1:
Развитие и модернизация
на информационните и
комуникационните мрежи
и услуги за населението –
образование,
здравеопазване и
административно
обслужване
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Адаптиране на
обществените сгради към
съвременните изисквания
за използване на
компютърни мрежи,
информационно и
комуникационно
обслужване
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 Осигуряване на достъп
и използване на
широколентови
комуникационни
технологии за достъп до
Интернет, пренос на
данни, телефония и обмен
на информация
 Развитие на локалните
информационни мрежи и
бази данни за целите на
образованието и
професионалното
обучение, подобряване на
здравното обслужване на
населението и
административните
услуги
Приоритет 5:
Качествена околна среда,
ефективно управление и
използване на природните
ресурси за устойчиво
развитие и осигуряване на
благоприятна жизнена
среда в населените места.
Специфична цел 1:
Опазване и подобряване
на околната среда,
обновяване и рационално
използване на природните
ресурси за икономическо
развитие
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Ефективно управление
на водните ресурси
 Прилагане на мерки за
опазване и поддържане на
биоразнообразието
 Опазване и обновяване
на горския фонд
 Подобряване
състоянието на речните
корита и ландшафта
 Промоция на
природното богатство и
работа в мрежа между
партньорите
 Осигуряване на заетост
в екологичния сектор,
обучение и квалификация
Специфична цел 2:
Ефективно и ефикасно
управление на отпадъците
и пречистване на
отпадъчните води

Използв
ани
водни
ресурси
,
подобре
но
състоян
ие на
речни
корита
и дерета

м3, м2

ВиК,
Община
Нова Загора

2027 г.

30 %

50 %

Изграде
ни нови
ПСОВ,
рекулти
вация
на
незакон

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

1

2
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Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Изграждане на
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(ПСОВ)
 Оптимизация на
системата за управление
на отпадъците
 Изграждане на
претоварни станции/депа
по модерни технологии за
третиране на битови и
промишлени отпадъци
 Въвеждане на система
за разделно събиране на
отпадъци
 Ликвидиране на стари
замърсявания с битови
отпадъци (незаконни
сметища)
Специфична цел 3:
Повишаване
привлекателността на
общината за бизнес,
туризъм и подобряване
качеството на живот на
населението
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Подобряване
изградеността и
експлоатационното
състояние на
водоснабдителната и
канализационната мрежа
 Подобряване
състоянието на уличната
мрежа
 Благоустройствени
дейности в жилищните
зони и местата за бизнес и
туризъм

ни
сметищ
а

Реконст
руирани
и
подобре
ни ВиК
мрежи,
отремон
тирана
улична
инфраст
руктура
,
благоус
трояван
е на
жилищн
и зони и
места за
бизнес
и
туризъм

Км.

Община
Нова Загора

2027 г.

80 %

100 %

Деца,
посеща
ващи
училищ
ата

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

4 375

4 500

Приоритет 6:
Създаване на
благоприятни условия за
развитие на младите хора,
повишаване на заетостта и
ограничаване на
безработицата.
Специфична цел 1:
Включване в
образователната система
и намаляване броя на
отпадналите от училище
деца
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Възможни дейности:
 Мотивиране на
родителите за включване
на децата в предучилищна
подготовка две години
преди постъпване в първи
клас
 Работа с родители, за
чиито деца съществува
риск да отпаднат от
системата на
образованието
 Материално
подпомагане на ученици
от социално слаби
семейства, за които
съществува риск да
отпаднат от системата на
образованието
 Подобряване
квалификацията на
учителите и уменията им
да работят с новите
информационни
технологии и
интерактивни методи на
обучение
 Осигуряване на
Интернет достъп във
всички училища
 Създаване на достъпна
архитектурна среда в
детските градини,
училищата и
обслужващите звена
(построяване на рампи,
монтиране на асансьори и
др.)
 Активизиране на
дейността на училищните
настоятелства и
ученическото
самоуправление
Специфична цел 2:
Осигуряване на
качествено училищно
образование и създаване
на привлекателна учебна
среда

Отремо
нтирани
учебни
заведен
ия

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

5

9

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Въвеждане на
съвременни интерактивни
методи на обучение
 Разкриване на нови и
запазване на
съществуващи
специалности в
професионалните
гимназии в областта с
оглед потребностите на
пазара на труда
 Подобряване сградния
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фонд и модернизиране на
материално-техническата
база на учебните
заведения
 Осъвременяване на
извънучилищните форми
за осмисляне свободното
време на децата
 Създаване на
възможности за
стажуване на учениците
от професионалните
гимназии в областта в
реална работна среда
 Оборудване на
специализирани учебни
кабинети в
професионалните
гимназии със съвременни
технически помагала и
инструменти
 Осигуряване на
достъпни и качествени
услуги за професионално
ориентиране на всички
ученици, вкл. и деца от
социалните домове
 Прилагане на гъвкави
подходи за
усъвършенстване на
организацията и на
методите на учене за деца
със специални
образователни
потребности
 Създаване на условия
за стимулиране
творчеството на даровити
деца и осигуряване на
публичност на техните
изяви
 Насърчаване на
младите хора за участие в
процеса на вземане на
местни (общински и
регионални) решения,
които ги засягат
Специфична цел 3:
Създаване на условия за
ефективни извънкласни и
извънучилищни дейности.
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Осъвременяване на
извънучилищните форми
за осмисляне свободното
време на децата
 Създаване на условия
за стимулиране
творчеството на даровити
деца и осигуряване на
публичност на техните

Посеща
вани
извънкл
асни и
извънуч
илищни
дейност
и

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.
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изяви
 Насърчаване на
младите хора за участие в
процеса на вземане на
местни (общински и
регионални) решения,
които ги засягат
Специфична цел 4:
Повишаване на заетостта
и ограничаване на
безработицата

Наети
лица

Бр.

АЗ

2027 г.

-

300

Мерки за ориентиране
инвестициите:
 Разработване на учебни
програми, преодоляващи
несъответствията между
уменията и нуждите на
пазара на труда
 Развиване на връзки
между социалните и
икономическите
партньори и
образователните
институции
 Мониторинг на
нуждите на пазара на
труда
 Разкриване на нови и
запазване на
съществуващи
специалности в
професионалните
гимназии в областта с
оглед потребностите на
пазара на труда
 Стаж за млади хора
 Популяризиране на
успешни бизнес практики
 Иницииране на форуми
за споделяне на опит в
решаването на проблеми
 Създаване на модерна
система за професионално
насочване и информация
 Осигуряване на
професионално насочване
на ученици, млади хора,
вкл. и деца от социалните
домове
 Развиване дейността на
Центровете за
професионално обучение
на възрастни и прилагане
на модерни методи за
учене през целия живот/
Провеждане на обучения
за придобиване на
професионална
квалификация и
преквалификация,
обучения за придобиване
на ключови
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компетентности за
безработни и заети лица
 Подпомагане
стартирането на собствен
бизнес
 Провеждане на
обучения за придобиване
на предприемачески и
бизнес умения
Приоритет 7:
Развитие на
туристическия потенциал
и подобряване на
социокултурната среда –
съхраняване и
обогатяване на
традициите, културното и
историческото
наследство, допринасящи
за икономическия
просперитет на общината.
Специфична цел 1:
Развитие на екологичния,
културния, аграрния,
ловния туризъм и други
перспективни форми на
туризъм, подобряване на
маркетинга на
туристическия продукт и
услугите в туристическата
индустрия

Увелич
аване
на броя
на
реализи
раните
нощувк
и

Б.

НСИ

2027 г.

10 %

30%

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Подобряване на
маркетинговите стратегии
за развитие на туризма и
определяне на
специфични сегменти на
туристическия пазар на
базата на потенциала на
територията на общината
 Разработване на нови
видове услуги и
дестинации, обвързани в
туристически пакети с цел
преодоляване на
изолираността от
туристическите маршрути
 Работа в мрежа между
партньорите в общината и
региона за развитие на
туристическия бизнес
 Създаване на
туристически
информационен център с
местно и регионално
значение, чрез който да се
предоставя пълна и
достъпна информация за
наличните туристически
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услуги
 Издаване на
периодичен туристически
справочник за видовете
туризъм и туристическите
обекти в общината и
региона
 Организиране на
подходящи туристически
маршрути със
съдействието на
туроператорски фирми
 Подкрепа за развитието
на алтернативни форми на
туризъм – екологичен,
културен, аграрен, ловен,
балнеоложки и
рекреационен туризъм
 Разширяване и
модернизиране на
настанителната база и
инфраструктурата за
развитие на туристически
дейности, особено
свързани с културноисторическото наследство
и природните дадености
на територията на
общината
 Привличане на частни
инвестиции за
подобряване на
туристическата
инфраструктура,
изграждане, стопанисване
и експлоатация на
културно-исторически,
спортни и рекреационни
обекти и съоръжения
Специфична цел 2:
Насърчаване
поддържането и
обогатяването на
културните традиции,
обичаи и фолклор,
развитие на културната
политика и
информационното
осигуряване на
културните дейности

Реализи
рани
културн
и
меропр
иятия

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Нови форми на
партньорство за развитие,
финансиране и маркетинг
на културната сфера на
територията на общината
 Разработване на
съвместни проекти в
програми, подкрепящи
дейността на
неправителствените
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организации, свързани с
опазване и обогатяване на
културно-историческото
наследство
 Стимулиране на
местната художествена
самодейност и
художественотворческите колективи
 Съхраняване и
популяризиране на
традициите, обичаите,
фолклора, местните
фестивали и празници
 Трансформиране на
читалищата в
многофункционални
културни центрове
 Развитие на музейното
дело, преструктуриране и
обновяване на
материалната база
 Обучение на
подрастващите в
културните и
историческите ценности
на родния край
Специфична цел 3:
Подобряване състоянието
на културноисторическите обекти и
обслужващата
инфраструктура
Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Рехабилитация,
реконструкция и
изграждане на нови
пътища (подходи) и
пътеки до културноисторическите обекти
 Развитие и
модернизация на
инфраструктурата и
дейностите, свързани с
поддържане и обслужване
на културноисторическите обекти –
енергийно захранване,
водоснабдяване и
канализация, транспортни
услуги, поддържащи
системи на обектите
 Изграждане на модерна
информационна и
комуникационна система
за културноисторическите обекти на
територията на общината
 Ефективно опазване,
реставрация и
консервация на

Модерн
изирани
и
реконст
руирани
сгради
на и
обекит
на
култура
та

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.
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археологическите обекти
и културно-историческите
паметници
Приоритет 8:
Развитие на
административния
капацитет и
партньорството за
постигане на хармонично,
балансирано и устойчиво
местно развитие.
Специфична цел 1:
Увеличаване на
капацитета на местната
администрация за
планиране, програмиране
и управление на
дейностите за постигане
на балансирано и
устойчиво развитие на
общината

Постиг
нати
цели

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

-

23

Населен
ие,
облагод
етелств
ено от

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

41 455

41 455

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Оценки на
административния
капацитет и разработване
на стратегии за
организационно развитие
за подобряване на
управлението и контрола
на плана с цел ефективно
и ефикасно прилагане на
мерките за интегрирано
развитие на общината
 Проекти за
сътрудничество между
институциите и
партньорите при
изпълнението на плана
 Техническа помощ за
подготовка на проекти и
предпроектни проучвания
 Обучение и развитие на
уменията за управление
на проекти и
осъществяване на
ефективен финансов
контрол
 Информационно
осигуряване на процеса на
управление
 Изграждане на система
за мониторинг и оценка
на плана
Специфична цел 2:
Развитие и укрепване на
сътрудничеството между
местната власт,
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икономическите и
социалните партньори и
гражданското общество за
постигане целите на
развитието на местно и
регионално ниво

местнот
о
развити
е

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Институционално
укрепване на структурите
за партньорство и
координация в общината
за формиране и прилагане
на интегрирани политики
за развитие
 Засилено целево
въздействие и
концентрация на
ресурсите,
информационно
осигуряване и подобрени
мониторинг и оценка при
осъществяването на
съвместни проекти
 Обучение на
регионалните партньори
за разработване и
прилагане на интегрирани
мерки за развитие
 Сътрудничество при
управлението на
конкретни проекти
 Работа в мрежа
 Ефективни механизми
за наблюдение и оценка
на въздействието,
включително на
въздействието върху
околната среда
 Социалноикономически анализи и
SWOT анализ
 Осигуряване на
информация и публичност
на стратегията за развитие
на общината, планираните
мерки и реализираните
проекти
 Организиране на
дискусионни форуми
Приоритет 9:
Подобряване на
здравната,
образователната,
социалната и културната
инфраструктура,
интегриране на
малцинствените групи и
подобряване качеството
на живот.
Специфична цел 1:
Повишаване качеството

Отремо
нтирани
и

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.
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на предлаганите услуги,
ремонт, оборудване и
внедряване на мерки за
повишаване на
енергийната ефективност
на здравната, социалната,
образователната и
културна инфраструктура

оборудв
ани
здравни
,
социалн
ии
културн
и
обекти

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Въвеждане на мерки за
повишаването на
енергийната ефективност
 Извършване на
обследвания за енергийна
ефективност на целевите
обекти
 Извършване на ремонт,
реконструкция и
преоборудване на сгради
в здравната,
образователната,
социалната и културната
сфера
 Въвеждане на нови
технологии, използващи
възобновяеми енергийни
източници
 Осигуряване на
адекватна
благоустройствена и
материално-техническа
база в учебните заведения
и обслужващите звена на
територията на общината,
включително достъпна
среда и ИКТ
 Адаптиране на формите
на ангажиране на
свободното време на
децата и учениците към
съвременните условия
 Повишаване на
квалификацията на
педагогическите и
управленческите кадри в
системата на
образованието
 Създаване на
подходящи условия за
живот и достъпна среда за
хора в неравностойно
положение
 Развитие на услуги за
икономиката и
населението в селата
 Подобряване на
сигурността на
територията на общината
 Модернизиране и
обновление на
общинската здравна
инфраструктура
 Оптимизиране на
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образователната мрежа на
територията на общината
 Повишаване
ефективността на мерките
за задържане в училище
Специфична цел 2:
Подобряване качеството
на живот и осигуряване на
подходяща
инфраструктура в
районите, населени с
малцинствени групи



Ремонт
ирани
сгради,
изграде
ни
спортни
съоръж
ения

Бр.

Община
Нова Загора

2027 г.

0

2

Мерки за ориентиране на
инвестициите:
 Ремонт и реконструкция
на общинските сгради,
находящи се в територията
на целевите райони
 Изграждане на спортни
съоръжения на територията
на съответните райони
 Извършване на
мероприятия с цел
повишаване интереса на
учащите се към учебния
процес
 Организиране на
мероприятия, целящи
повишаване
квалификацията на
целевите групи

5. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
ПИРО може да бъде ефективен инструмент за управление и пълноценно
развитие на Община Нова Загора единствено при активен обмен на идеи и
координирани действия между всички заинтерисовани страни по време на двата
разграничими етапа – разработване и реализацията на документа.
Коректното публично представяне на пълния набор информация е предпоставка за
формирането на партньорства и повече възможности за съвместно действие.
Законът за регионалното развитие и правилникът за неговото прилагане определят
търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип за
разработването и реализацията на ПИРО. Кметът на общината и Общинският съвет са
органите, които осигуряват информация и публичност за дейностите по изпълнение
ПИРО.
В рамките на разработването на документа следва да се предложат и
популяризират работните предвиждания на ПИРО, начините за тяхната реализация и
очакваните конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност.
Различните механизми за представяне и дискутиране на работата по ПИРО насърчава
публичното участие и провокира идеите на различните заинтересовани групи.
Постигането на обществена ангажираност към ПИРО и припознаването на
предвижданията на плана са шанс за неговото успешно изпълнение.
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Реализацията на документа се основава на осъществяването на включените в
неговата програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се реализират
успешно при концентрация на ресурси и усилия между различните участници.
Разпределението на дейностите и отговорността на значимите проекти между
публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя изпълнението и
устойчивото ползване на резултатите от програмата.
Принципът за осигуряване на информация и публичност по отношение на
всички действия за изпълнение на Общинския план за развитие на община Нова
Загора е един от основните принципи, който ще бъде следван за постигане целите на
плана.
Информацията ще бъде насочена към:
 широката общественост;
 потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти - отделни лица,
социални групи, фирми и организации, институти и др.;
 лицата, фирмите и организациите, осъществяващи промоцията на
индивидуални проекти;
 осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата,
изразходвани в рамките на плана.
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
своевременна информация за характера и същността на тези действия, за
необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях,
както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставена на
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.

6. ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ
На регионално и областно ниво са изградени и действат консултативни органи
на принципа на партньорството, които активно участват в планирането,
програмирането, наблюдението и оценката в областта на прилагане на политиката за
регионално и местно развитие. Основните органи, които включват представители на
държавните органи – ключови министерства, областни управители, местни власти,
икономически и социални партньори и граждански организации, са:




Регионалният съвет за развитие, който обсъжда и съгласува Регионалния
план за развитие на Югоизточния район за планиране в т.ч. и оценява
инициативите на общините за регионално и местно развитие. Този орган е
изграден на ниво, съответстващо на Ниво 2 от класификацията на
европейските региони (NUTS), възприета от ЕВРОСТАТ.
Областният съвет за развитие, който обсъжда и приема проекта за
Областна стратегия за развитие и схема за устройство на област Сливен,
като също така оценява инициативите на общините, регионалните агенции,
гражданските сдружения и неправителствените организации, свързани със
стратегията за развитие на областта. Областният съвет за развитие е
изграден на ниво, съответстващо на Ниво 3 от класификацията на
европейските региони (NUTS).

Основните партньори в осъществяване на стратегията за устойчиво
интегрирано развитие на община Нова Загора и при реализацията на ПИРО са:
Отдел “Европейски фондове и програми”

142

Община Нова Загора - Общински план за развитие 2021-2027 г.

Общинската администрация – координатор и двигател на развитието
Общинската администрация е основна страна в подготовката и реализацията на
стратегията за развитие, залегнала в Плана за интегрирано развитие на община Нова
Загора, като институционализирана воля на населението на общината за местно
самоуправление, изразена в техния вот за избор на кмет и Общински съвет.
Ролята на органите на местното самоуправление и общинската администрация
е ключова по отношение на следните области:
 влияние върху икономическата среда, напр. чрез местни данъци и такси;
 насърчаване на частния бизнес чрез инвестиции в публичната
инфраструктура;
 пряко участие в отделни проекти, в които е ангажирана общинска
собственост и които могат да бъдат основа за публично-частни
партньорства;
 подпомагане на определени инициативи, чрез помощ при тяхното
финансиране (най-вече чрез предоставяне на гаранции, насърчаване на
кредитни кооперации, финансов инженеринг);
 предоставяне на качествени публични услуги;
Традиционна практика за община Нова Загора е моделът за партньорство
между общината, институциите и неправителствените организации, което е найсигурната гаранция за постигане на устойчиво интегрирано развитие.
Частният бизнес – надежден икономически партньор
Бизнесът е основният икономически партньор при изпълнението на
стратегията. Партньорството обаче действа в определени институционални, фискални
и инфраструктурни условия, които могат да са предмет на общински решения.
За успешното реализиране на Общинския план за развитие е особено важно да
има постоянен диалог между общината и бизнеса за потенциалните ползи и загуби от
едно или друго решение и за това как то би се отразило в по-широк план върху
икономическите и социалните аспекти на развитието в община Нова Загора.
Създаването на благоприятен бизнес климат в общината е основна
предпоставка и за привличането на преки чуждестранни инвестиции.
Професионалните
сдружения
и
неправителствените
организации
–
компетентни и активни социални партньори
Професионалните сдружения и организации на работниците и служителите и
неправителствените организации, действащи в община Нова Загора, ще имат
съществена роля при мобилизацията на ресурси за реализацията на ПИРО, като в
някои отношения е възможно ролята им да бъде водеща.
Неправителствените организации (НПО) чрез осъществяването на конкретни
проекти работят за защита на гражданските интереси и местното развитие. Те са
естествен партньор на местните власти, бизнес и медии и имат съществена роля при
изработването и реализацията на стратегията за интегрирано местно развитие.
Предимство на НПО е постоянното взаимодействие с граждански групи и
доброто познаване на местните проблеми. Всяка от тях има мисия и представлява
определени граждански интереси. Неправителствените организации могат да
привличат вниманието на общността към определени теми, като предизвикват дебат,
предоставят допълнителни знания и умения, мобилизират гражданско участие и
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обществена подкрепа, които са изключително важни за успешното осъществяване на
Плана за интегрирано развитие на община Нова Загора.
Потенциалното поле за участие в местното развитие на подобни организации
тепърва ще се разширява.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
Организацията и методът за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на
община Нова Загора обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и
оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за
партньорство на всички етапи на изпълнение.
В процеса на реализация на плана ще се спазват и принципите на отговорно и
добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при
осъществяване на управленските функции, предотвратяване и корекция на
нередностите при изпълнението на конкретните дейности.

7.1 Управление и контрол
Орган за управление на Общинския план за развитие е кметът на общината.
Органът за управление е отговорен за:








организацията и координацията на системата за събиране на статистическа
и финансова информация за изпълнението на плана;
изготвянето на годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на
плана;
организирането на междинна и заключителна оценка на постигнатия
напредък при изпълнеието на целите и приоритетите;
ефективното финансово управление и контрол;
координацията и съответствието със секторни политики на местно,
областно/регионално и национално ниво;
спазването на съответното законодателство, нормативната уредба и
методическите указания на компетентните органи;
информацията и публичността на плана.

Специализираните звена на общинската администрация са отговорни за
оперативното управление на плана - административно и финансово управление,
финансов контрол и вътрешен одит.
Организационната схема за изпълнение на Общинския план за развитие е
дадена в приложение.

7.2 Консултиране на партньорите
Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването
на ПИРО, неговото управление, наблюдението и оценката на постигнатиге резултати.
Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на
общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за
успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички
основни участници – местни власти, социални партньори, неправителствен
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организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация.
Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща актуализация
на плана събразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието
на общината.
Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
съвместни комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и
дискусии, гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.

7.3 Наблюдение и оценка
Наблюдение и контрол
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на
Общинския план за развитие се извършват от Общинския съвет. На сесиите на
Общинския съвет се канят представители на икономическите и социалните партньори,
неправителствените организации, представители на обществеността.
Функциите по наблюдението обхващат:








разглежданене и утвърждаванне индикаторите за
наблюдение на
изпълнението на плана
разглеждане и одобряване критериите за подбор на индивидуалните
проекти
периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите
анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, мерките и
степента на постигане на специфичните им цели
разглеждане резултатите от ad hoc оценки и междинната оценка
разглеждане предложения за преразпределение на средствата по
приоритетите и индивидуалните операции и проекти
предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или
подобряване на управлението му.

Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния
доклад за изпълнение на плана.
Докладите съдържат информация за:


промените в социално-икономическите условия и секторните политики за
развитие на местно, регионално и национално ниво;
 постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и
индивидулните проекти и схеми за подпомагане
 финансовото изпълнение на проектите
 действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при
изпълнение на плана включващи:
а) мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за
събиране на данни;
б) преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на
изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на публичност
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г) мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните
политики и програми.
Оценка
Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на:
 междинна оценка - през 2024 г.
 последваща/ заключителна оценка - до средата на 2027 г.
 ad hoc оценки по отделни теми или проекти - текущо.
7.3.1 Ефективност на изпълнението - индикатори за наблюдение на плана
Ефективността и ефикасността на прилагането на Общинския план и на
използваните ресурси ще се измерват с помощта на физически и финансови
индикатори, определени на подходящото равнище на изпълнение на плана.
За наблюдението на плана и по –късно за оценката на неговото изпълнение в
сравнение с поставените цели ще се използва съвкупност от индикатори, които на този
етап са определени най-общо и имат ключово значение за постигане на ефективност
на предвидените интервенции в основните области на въздействие, обхванати от
плана. Индикаторите съответстват на целите на плана и позволяват определянето на
количествени равнища, по-нататъшна конкретизация и идентифициране на подходящи
източници на информация и данни при разработването и прилагането на Програмата
за реализация на Общинския план за развитие.
Различните нива на индикаторите, които ще бъдат използвани в процеса на
наблюдение на изпълнението на плана и програмата, са както следва:
 Индикатори за вложените ресурси (основно финансови индикатори),
свързани с разпределения бюджет на всяко равнище на реализация на плана отделни проекти, мерки или приоритети;
 Индикатори за получения продукт (физически или финансови
индикатори), свързани с характера и обема на дейността по проекти или групи
проекти;
 Индикатори за резултат, свързани с прекия, непосредствен ефект върху
конкретен сектор или целева група вследствие на прилагането на
интервенциите или мерките, предвидени в плана;
 Индикатори за въздействие, свързани с дългосрочните последствия от
прилагането на плана и програмата, засягащи по-голяма част от населението и
икономиката на общината и региона.
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